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1.  MAKHOLMAN HISTORIAA 
 
 

”Pohjanlahden rantaviiva on vuosisatojen kuluessa monesti muuttanut sijaintiaan. Vielä 

keskiajalla "merenpinta oli paljon korkeammalla kuin nyt. Monessa kohden, missä aura ja 

viikate nyt liikkuvat, karkeloivat vellamon vetiset neidot. Rannikkoseutujen pelloista olivat 

silloin, vieläpä myöhemminkin, useat meren pohjana ja mäkitöyräät polveilivat nieminä 

merenlahtien ohitse tahi kohosivat luotoina meren pinnan yläpuolelle.” 1) 

 

Joet toivat sydänmaiden korvista lietettä ja mutaa jouduttaen osaltaan maan kohoamista. Niinpä 

Kokemäenjoen suulla sijainnut kuuluisa kauppapaikka sai kolmesti muuttaa asemaansa 

jäädäkseen viimein Porin kaupunkina katselemaan meren rannikon jatkuvaa etääntymistä. Vain 

vanhat paikannimet, sellaiset kuin Vähä-Rauma, Tuorsniemi, Pietniemi, Preiviiki, Viasvesi, 

Makholma, ovat enää todistamassa veden muinoin aaltoilleen nykyisten kylien paikalla. 

 

Porin seudun rannikkoasutus on kauttaaltaan melko myöhäistä. Nuorimpiin kuuluvana voitaisiin 

pitää pientä Makholman kalastajakylää, joka sijaitsee noin 15 km:n päässä kaupungista 

Viasveden lahden rannalla. Tuskinpa on olemassa  mitään painettua tutkimusta tämän pikku 

yhteiskunnan  alkuvaiheista. Hugo Lagströmin v. 1949 laatimasta sukututkimuksesta "Tietoja 

Makholman Randén- suvusta", joka on kalastaja Vihtori Jokisen hallussa, käy selville, että 

Makholma vielä viime vuosisadan alussa oli asumatonta rämeistä vesijättömaata, jonka omistivat 

läheisen Preiviikin kylän talolliset. Ensimmäisenä sinne uskaltautui v.1804 torppari Gustaf' 

Henrik Randén, Hän rakensi Preiviikin Arvelan talon maalle Sillanpään torpan, josta 

myöhemmin kehittyi melko vauras talo. Vanhemmissa kartoissa onkin Makholman nimenä 

ainoastaan Sillanpää. Nykyisen nimen on kylä saanut vasta Gustaf' Henrik Randénin pojanpojan 

Isak Erland Randénin aikana 1826-1910. 

 

Tämä kyläläisten vieläkin (v. 1950) muistama touhukas ja patriarkaalinen "Makholman tuffa" 

rakensi Preiviikin Laurila-Siltalan maalle Makholman torpan, joka kuuluu kylän vanhimpiin 

asumuksiin. Isak Erland teki ”taksvärkkiä” päätaloon ja raivasi sen ohessa paljon uutta peltoa. 

Kun Siltalan talo myöhemmin vaihtoi omistajaa, sai Randén-sukukin lunastaa hallussaan olevat 

maat. 

 

Makholman toisen kantasuvun, Willmannien, vaiheista ei ole olemassa mitään tutkimusta 

(vuonna 1950), ja muistitieto tuntuu melko hataralta. Suvun vanhin edustaja lienee asettunut 

seudulle hieman Gustaf Henrik Randénia myöhemmin. Näiden kahden kantaperheen jälkeläisistä 

kasvoi vähitellen pieni kalastajakylä, joka on siitä merkillinen, että sen asukkaat ovat kaikki 

keskenään sukulaisuussuhteissa, jotka saattavat olla hyvinkin monimutkaisia. Aviokumppani 

löydetään tavallisesti oman kylän piiristä, ei edes sota eikä sen seurauksena ollut karjalaisten 

siirtäminen seudulle pystynyt horjuttamaan tätä ”tapaa”. Muualta muuttanut perhe taas ei yleensä 

kauan viihdy Makholmassa. ”Ei viaras tääl menesty”, sanovat asukkaat itse.  
__________________________ 

l) G.A. Heman: Sastamala-Sastmola-Merikarvia, Satakunta II, s. 50 
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Kalastusta on kylässä harjoitettu ensimmäisten asukkaitten ajoista lähtien. Vaikka Sillanpää oli 

aikoinaan suurenpuoleinen talo, kalastettiin sieltäkin aina. ”Makholman tuffa” harjoitti kalastusta 

ammatikseen, ja häneltä se on siirtynyt perintönä kolmannen ja neljännen polven edustajille, 

jotka nykyään (1950) valoisina kesäöinä laskevat verkkonsa Säpin majakkasaaren suojaan tai 

valvovat syysmyrskyissä "rääkissä" keskellä aavaa merta. 
 

  
 

 

2. MAKHOLMAN OLOT 
 

 

Elokuussa 1949 Makholman väkiluku oli 79 henkeä ja asumuksia kaikkiaan 24. Talot ovat 

pieniä, tavallisesti kaksi, korkeintaan kolme huonetta käsittäviä, ja ne ovat melkein kaikki 

ryhmittyneet ikään kuin suojaa hakeakseen kylän päätien varrelle. Tästä kai on saanut alkunsa 

nimitys “Makholman kulma”, pieni meren äärelle kohonnut kulmakunta. Joskus kuulee 

leikillisesti puhuttavan  ”Makholman kaupungistakin”. 

 

Kylän pääelinkeinona on edelleen kalastus (1950), mutta maata viljellään sen ohella omaa 

tarvetta varten pienissä metsän keskeen raivatuissa peltotilkuissa tai suuremmilla aukeilla, jotka 

on jaettu monen perheen kesken. Sillanpään taloon kuului kyläläisten kertoman mukaan 

aikoinaan 300 hehtaarin suuruinen maa-alue, mutta sekin on jo paloiteltu, joten makholmalaiset 

tulevat maanviljelyksessään toimeen ilman vierasta työvoimaa, siksi pieniä pellot ovat. Jokainen 

perhe omistaa lisäksi pari kolme lehmää, ja emännät ansaitsevat sievoiset summat kananhoidolla. 
 

Kalastusta harjoitetaan pääasiassa kesällä, koska talvella saa Viasveden lahdesta huonosti kalaa. 

Joskus saatetaan kuitenkin laskea muutama verkko jään alle. Pitkinä talvikuukausina kalastajat  

paikkailevat pyydyksiään ja kutovat uusia. Joskus he käyvät myös halkoja hakkaamassa tai 

tukkeja  telomassa, mikäli sopiva työmaa seudulle ilmaantuu. Varsinaisesta ammatistaan eivät 

kalastajat talvella ansaitse mitään. Siksipä on kesällä tarkasti pantava säästöön "paastoaikaa" 

varten, kuten tuota kylmää vuodenaikaa on nimitetty. “Kyl paastoaikan tarvitaa”, on vieläkin 

tapana sanoa. Talvella seurataan myös tarkasti säiden vaihteluja ja ennustellaan niistä tulevan 

kesän ansioita. On esimerkiksi todettu, että ”jos paastoaikan tuulee pohjosest, ni tullee hyvä 

kalasuvi”, tai ”jos laskiaistiistain sattaa lunt, ni tullee hyvä kalavuasi ja kankaampääläisil hyvä 

marjasuvi”. 

 

 

3. KALASTAJIA 
 

Kalastajaveneen tavallisin miehistö on kaksi miestä . Ellei omassa perheessä ole tarpeeksi 

työvoimaa, otetaan apumies tai -nainen , jota tavallisesti nimitetään ”fiskariksi”. Hän saa 

palkakseen määrätyn osan saaliista, useimmiten viidenneksen, joten hänenkin ansionsa riippuvat 

meren anteliaisuudesta. Tämä "fiskari" toimii verkkoja laskettaessa ja nostettaessa ns. 

"etumiehenä", soutaa ja "rääkissä" hoitelee ylistä paulaa, on siis koko ajan veneen etupäässä. 

"Takamies" taas laskee ja nostaa verkot sekä "rääkissä" alisen paulan, mikä kaikki tapahtuu 

veneen takaosassa. Lisäksi hän toimii ns. "ruorimiehenä", hoitelee peräsintä. "Takamiehenä" on 

aina veneen ja verkkojen omistaja, ”retari”. 
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Kuva 1.  

 

Rajasammalen ”Julle” kiinnittämässä rysän 

etunielulankoja.  

 

Valokuva. I.Teräsmaa. Satakunnan Museon 

arkisto. Reprokuvaus: Pentti Pere 1997. 
 

 

 

'Edellä esitetyt nimitykset eivät ole rajoittuneet yksin- omaan näihin merkityksiin. ”Retari” tosin 

aina merkitsee miestä, jolla on ”fiskari” tai "fiskareita" palveluksessaan, mutta se ei 

ole kovin yleinen. Makholmalaiset ovat kaikki pikkukalastajia, niin että kahdesta samalla 

veneellä kalastavasta perhekunnasta toinen saattaa omistaa veneen toinen verkot, joten isäntä - 

työläinen suhde ei tule näkyviin. Jos taas olosuhteiden pakosta köyhän kalastajan on otettava 

apulainen, ei häntä tavallisesti nimitetä ”retariksi". Tämä nimitys edellyttää melko hyvää 

taloudellista asemaa. "Fiskari" saattaa myös merkitä yleensä kalastajaa, "kalastaja”- nimitystäkin 

käytetään toisinaan. 

 

Suurimmaksi avuksi tämän työn aineistoa kerättäessä on ollut kalastaja Otto Julius Rajasammal, 

ent. Randén. Hän on edellä mainitun "Makholman tuffan” Isak Erland Randénin, pojanpoika, 

synt. Makholmassa 1.10.1896. Hän on, kuten yleensäkin kaikki makholmalaiset, elänyt koko 

ikänsä synnyinseudullaan. Nuorena miehenä hän oli ”fiskarina” lähellä olevassa Kuuminaisten 

kartanossa. Naimisiin mentyään hän rakensi mökin Makholmaan ja rupesi kalastamaan 

itsenäisesti. Vuosien varrella saamansa kokemukset ja tekemänsä havainnot hän on merkinnyt 

muistiin pieneen kirjaseen, jota ei kuitenkaan kenellekään näytetä. Siitä katsomalla saa 

kuulemma selville, minkälaisella ilmalla kalaa minkin luodon nokasta saa ja mihin vuodenaikaan 

mistäkin on edullisinta kalastaa. Inhimilliseen muistiinhan ei ole luottamista, siksi tällainen 

kirjanen on hyvin arvokas.  
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Rajasammalen muistiinkin tuntuu mahtuvan suunnattoman paljon asioita. “Men Jullelt kyssyy, 

kyl se tiätää”, sai usein vastaukseksi toisilta kalastajilta. "Julle " tosiaankin tiesi aina. Lisäksi hän 

on nähtävästi sukuperinnöksi saanut tavattoman herkän kalamiehen vaiston, niin että 

sotavuosinakin, jolloin monet tavallisesti saivat palata tyhjin venein kalamatkoilta, ”Jullella” 

melkein aina oli kalaa. 

 

Hänen veljensä, 1947 kuollut Vihtori Raitolampi, synt. 1888, oli myös etevä kalastaja ja hyvin  

taitava paattimestari. Hänen poikansa jatkavat isänsä molempia ammatteja, ovatpa veneillään 

päässeet palkintosijoille messuillakin. Randén -veljesten sisar Kaisa Randén , eli ”Anttilan 

Kaisu”, on myös kalastaja ja melkein miesten veroinen, saattaapa heikompi ja nuorempi jäädä 

kerrassaan varjoonkin hänen rinnallaan. ”Jullen” etevyydestä puhuttaessa tokaisi Kaisu: ”Ni, kyl 

mar se ne asiat tiätää, ko koko ikäs o kalastanu, mut ei silti, kyl mää ne kaikki yht hyvi tiärä”. 

Eikä hän varmaan kovin väärässä ollutkaan. 

 

Liian pitkäksi kävisi mainita nimeltä kaikkia niitä kalastajia, jotka ovat antaneet tietoja tätä työtä 

varten. Hyvin auliita he tavallisesti ovat olleet, vaikka joskus ovatkin epäilleet tietojensa 

riittävyyttä: "Sää kysyit näit jo viime suven, ja mää ole siit vuare vanhentunu, mutten yhtikä 

hiukkaa viisastunu.” 

 

 
 

 

Kuva 2. Makholman kalaranta vuonna 1949. Oikealla Rantapuari. Vasemmassa laidassa mereen 

rakennettu Meripuari. Kuva: I. Teräsmaa. Satakunnan Museon arkisto. Reprokuvaus: Pentti Pere 

1997.
 

 

 

4. MAKHOLMAN SATAMA 
 

 

Makholman kylä on 700-800 m:n päässä rannasta, vain muutama harva kalastajamökki on 

rakennettu niin lähelle merta, että sillä on oma ”verkkovallinsa”, joksi nimitetään aidalla 

erotettua rantakaistaletta, missä on verkkovaja, verkojen kuivaustelineet ja laituri. Kylän lähellä 
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on ranta melko matalaa ja hyviä satamapaikkoja vähän, Siksi onkin syntynyt suojaiseen 

"kupeloon", pieneen lahteen, kokonainen ”satama”, jossa on 10 "rantapuaria", "meripuari”, 5 

laituria ja kulmalaisten ylpeys: linjavalot. Syksyllä 1946 saatiin nimittäin valtionavun turvin 

sataman vastapäiselle rannalle vedetyksi sähkövalo kahteen pylvääseen (”Linjaloisto”), joiden 

keskikohtaan suuntaamalla löytää syyspimeässäkin kotirantaan. ”Ei tää olekkaa mikkää vaa 

semmone satama", sanovat makholmalaiset. 
 

Ensimmäisen rakennuksen satamaan rakensi aikoinaan "Makholman tuffa". Tästä ns. 

”simppusaunasta”, jossa on ollut kiuaskin, ei ole enää jäljellä kuin peruskivet. Sataman 

nykyisistä (1950) rakennuksista vanhin on edellä mainitun "Tuffan" tekemä, Vihtori Jokisen 

omistama "Meripuari". Se on rakennettu hirsistä mereen siten, että lattian alustaa voidaan pitää 

venevajana. "Meripuarissa" säilytetään etupäässä pyydyksiä. Myrsky on kaksi kertaa heittänyt 

tämän vanhan rakennuksen metsään, ja "ko se kolmanne kerra mennee, sitä ei takasi viär". 

 

 

 
 

Kuva 3. Makholman hirsirakenteinen pärekattoinen Meripuari 1940-luvun lopulla. Meripuariin 

johtaa sillake eli ”prykkeet”. Kuva: E. Havukari. Satakunnan Museon arkisto. Reprokuvaus: 

Pentti Pere 1997. 
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Kuva 4. “Eräs Makholman Kalarannan rantapuari“. Valok. I. Teräsmaa. Satakunnan Museon 

arkisto. Reprokuvaus: Pentti Pere 1997. 

 
 

Muilla perheillä on pyydyksiään varten satamassa ”rantapuari”. Se on laudoista rakennettu 

taitekattoinen vaja, jollaista Länsi-Suomessa yleensä nimitetään ”suuliksi”. Kaikki rakennukset 

Makhoman satamassa ovat harmaita, monien tuulten ja sateitten pieksemiä . 

 

”Rantapuarien'' ympärillä ovat ”vappeet”, verkkojen kuivaustelineet. Jonkin matkan päähän 

toisistaan maahan pystyyn lyötyjen paalujen päähän on poikittain kiinnitetty pyöreä puu, jossa 

on nauloja, ”pinnejä”, verkon ripustamista varten.  ”Laskurien” eli siika- ja ahvenverkkojen 

kuivaustelineenä on viime aikoina (1940-luvun loppu) ruvettu käyttämään maahan lyötyjä puita 

ilman välitankoa. Puussa on kaksi naulaa vastakkaisilla puolilla. Myöskin on puu saatettu tehdä 

lyhyempi ja sen pää kovertaa niin, että siihen voi mukavasti ripustaa verkon.  
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Kuva 5. Pumpulilangasta tehdyt verkot kuivuvat Katiskalahden kalarannan ’vappeilla’ 1949. 

Kuva: Irma Leppänen. Satakunnan Museon arkisto. Reprokuvaus: Pentti Pere 1997. 

 

 
 

Kuva 6. ’Möljä’ eli ’pryki’ eli ’prykkeet’ Katiskalahden rannassa 1950.  Valokuva: E. Havukari. 

Satakunnan Museon arkisto. Reprokuvaus: Pentti Pere 1997. 
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Makholman Kalarannassa eli Satamassa on viisi laituria eli “prykiä”. Joskus on useampiakin 

veneitä saman möljän vieressä. "Möljä” ja “prykit” eli “prykkeet” merkitsevät Makholmassa 

suunnilleen samaa. Joidenkin kalastajien kuulee kuitenkin tarkoittavan möljällä varsinaista 

laituria, jonka vieressä paattia pidetään ja prykkeillä laiturille johtavaa, pukkien. päälle 

kiinnitettyä siltaa. Itse laituria on kahta päätyyppiä. Toinen on hirsistä salvettu, nelikulmainen, 

kivillä täytetty ”kiviarkku”, toinen on pukkien päälle pyöreistä hirsistä rakennettu. Pukkien 

jalkoja on tavallisesti tuettu kivenlohkareilla, mutta tästä huolimatta jäät usein siirtelevät 

molempiakin möljiä. Maallikon jalan alla tuntuvat sekä möljä, että varsinkin sinne johtavat 

prykkeet hyvin horjuvilta ja heikoilta, mutta ketterästi vaan näkyy iäkäskin kalastajaukko niitä 

pitkin kulkevan. 
 

Maalta katsoen möljän oikeaan reunaan on kahden pystyssä olevan seipään väliin kiinnitetty 

poikittain oksainen puu, “kräksy”. Oksiin ripustetaan nuorakimppuja, verkonmerkkejä ym., joita 

ei viitsitä viedä "rantapuariin", ja jotka näin ovat kätevästi saatavissa. Möljällä on myös 

tavallisesti suuri kasa silakkaverkon painokiviä, ”porhokiviä”, muutama rysän ankkuri, 

"hösmanni", ja kaikenlaista muutakin kamaa, niin että tuskin jää jalalle sijaa. 

 

Jos kesällä haluaa tavata makholmalaisen kalastajan, niin turha häntä on hakea muualta kuin 

satamasta, sillä sinne hän suuntaa askeleensa mielellään pyhäpäivinä ja myrskylläkin. Vaikka ei 

voikaan lähteä verkoille, niin aina siellä on jotakin toimitettavaa. On mukava vaikkapa vain 

polttaa piipullinen rantapuarinsa kynnyksellä istuen ja pohdiskella naapurien kanssa ilmojen 

muutoksia ja kalantuloa. 
 

 

5.  VENEET 
 

 

Merikalastuksessa on vene hyvin tärkeä tekijä. Melkein jokainen "kulmalainen" perhe 

omistaakin "soutupaatin" ja “moottoripaatin”. Makholmassa ei juuri näe muualta ostettuja 

“paatteja", vaan ne tehdään kotona, ja siihen työhön pystyvät kaikki kalastajat. On kuitenkin 

muutamia erikoisia “paattimestareita”, joiden käsissä syntyvät ”Kulman” merikelpoisimmat 

veneet. Nykyään elävistä (1950) taitavin on Frans Vihtori Jokinen eli "Jokise Viku", syntynyt 

Makholmassa 1894. Hänkin on koko ikänsä elänyt syntymäpaikkakunnallaan kalastajana ja 

omistaa nykyään Makholman torpan. Hyvin taitava oli myös edellä mainittu Vihtori Raitolampi. 

 

Veneiden tavallisin valmistusaika oli ”ennen vanhaan” maalis-huhtikuu. Nykyään näkee tekeillä 

olevia veneitä Makholman rannassa kesälläkin. Raaka-aineena käytetään kuusta, mäntyä ja 

joskus katajaa. "Köli" tehdään tavallisesti kuusesta, "kaaret" männystä. Pienissä veneissä 

käytetään myös katajakaaria. Köli ja kaaret yhdessä muodostavat veneen rungon eli. 

"puulenkin". "Lyömislaudat", siis veneen laudat, ovat männystä, ”valmistuslaudat”, veneen 

sisustukseen käytetyt, kuusesta. Tavallisesti veneissä on 6-8 lautakertaa eli "konkia".  Veneet 

tervataan joka kesä kahdesti: keväällä ennen jäidenlähtöä vedetään veneeseen ohut tervakerros, 

ja heinäkuussa, jolloin kalastus on heinäkiireiden vuoksi joksikin aikaa keskeytynyt, tehdään 

varsinainen tervaus. 

 

Kokonaan poissa käytännöstä ovat nykyään purjeveneet. Niiden rakenne jää kalastajain 

selostuksista huolimatta hämärähköksi asiaa tuntemattomalle, mutta pääpiirteissään ne lienevät 

olleet seuraavanlaisia. Mittaa “seilipaateilla” oli 12 kyynärää, leveyttä 3 kyynärää.  

1 kyynärä = 1/3 syltä = 2 jalkaa = 24 tuumaa = 0,594 m (Wikipedia; Vanhat suomalaiset mittayksiköt,  ruotsalainen 

versio). 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kyyn%C3%A4r%C3%A4
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Veneen laudat lyötiin ”klinkkariksi” ts. vain päällekkäin, eikä veistetty mitään uurretta, ”falssia”. 

Rako tukittiin pumpulilla. Seilipaatit olivat kyynärän korkuisia, ja kevätkesällä käytiin kalassa 

ilman varalautoja , mutta “rääkikauden” ajoverkkokalastuksen alkaessa otettiin käytäntöön 

kuuden tuuman levyiset varalaudat, ”siipuulat” eli ”sontalaudat”, kuten niitä talvisten 

lannanajorekien vastaavien osien mukaan myös saatettiin nimittää. Varalaudat kiinnitettiin siten , 

että laudan reunassa oli joka 1,5 m:n päässä tappi ja veneen reunassa vastaavalla kohdalla reikä, 

johon tappi sopi. Siipuulat olivat kummallakin puolella kahdesta kappaleesta, joiden väliin jäi 

”tullien” eli puisten hankainten kohdalle kolo. 

 

Seilipaatissa oli purjeita varten kaksi ”piittaa” eli penkkiä, joiden läpi "masto" kulki: 

”föörmastopiitta” ja ”keskimastopiitta”, näiden välissä ”soutupiitta”. ”Ahterissa” eli veneen 

perässä oli ns. ”vapaalauta”, jonka sai irti, ja ahterin ”istuslauta”. Minkäänlaista ”kajutia” ei 

ollut. ”Seilejä” eli purjeita saattoi olla kaksi tai kolme. Kaksipurjeisen etupurje oli nimeltään 

”föörseili” eli ”fokka”. Takapurje oli nimeltään ”iso möysaami”. Kolmipurjeisessa olivat 

vastaavat nimitykset kokasta alkaen "fokka", "keskiseili" ja "ahterseili". Myrskyssä käytettiin 

lisäksi ”tormiseiliä” ”Ruori” eli peräsin oli tavallinen, mutta ”ruorispinnat” kahdenlaisia. 

Ruorispinnaksi nimitetään puuvartta, joka kiinnitetään peräsimeen ja jonka avulla ohjataan. 

Tavallisesti ''ruorispinna" oli suora, mutta varalautojen paikoillaan ollessa oli sen tehtävä mutka 

näiden kohdalla. Pumppua ei ollut, vaan vesi ajettiin veneestä “auskarilla”. 

 

Purjeet tuntuvat maallikosta niin monimutkaisilta, että on vaikea pelkän selostuksen avulla 

päästä niistä perille. Sen vuoksi mainittakoon tässä vain muutamia kalastajain puheissa 

vilahdelleita purjehdukseen liittyviä termejä. Ennen kaikkea kiinnittävät seileissä huomiota 

monenlaiset köydet, joilla on sellaisia nimiä kuin "klavaliiki", purjeen reunan vahvistusnuora, 

”fallinuora", purjeen nostonuora ja "kuutti", josta Stjerncreutz sanoo Meri-sanakirjassaan: "Niin 

kutsutaan purjeen alanurkissa istuvat köydet, joilla purjeita tuulen suunnan jälkeen ja tarwetta 

myöden jännitetään aluksen peräpuolelta.” Tämä ”kuutti" saatetaan sitoa "knaappuun" kiinni.  

Purje työnnetään "priilin” eli pitkä seipään avulla. 

 

 
 

Kuva 7. Katiskalahden "Rantapuari" 1949. Etualalla näkyy veneen ”f'öörmastopiitta" eli 

etummainen penkki, jossa on purjeen maston reikä. Valokuva: I. Teräsmaa. Satakunnan Museon 

arkisto. Reprokuvaus: Pentti Pere 1997.
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Piirros 1.  

 

“Knaappu”.  

 

Tekijä: Irma Leppänen. 1950. 

 

 

 

Piirros 2.  

 

Purjeiden asento harakkaa seilattaessa.  

 

Tekijä: Irma Leppänen, 1950. 

 

 

 

Eri purjehdustavoilla on myös omat nimityksensä. ”Harakkaa” seilataan, kun purjehditaan 

kahdella purjeella myötätuuleen siten, että purjeet joutuvat eri puolille veneen runkoa. 

Vastatuuleen purjehtiminen on “kryssäämistä” tai pilivinnii” seilaamista, molemmat merkitsevät 

Makholmassa samaa. Kun kalastajat purjeveneiden aikakaudella kävivät "rääkissä" avomerellä 

kaukana Säpin takana, olivat Mäntyluotoon menevät tai sieltä tulevat suuret purjealukset 

ainaisena vaarana. Ne kun eivät vastatuuleen purjehtiessaan muuttaneet suuntaansa vaikka 

edessä olisi sattunut pieni kalastajavene olemaankin. 
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Kuva 8.  

 

Sulavalinjainen “moottoripaatti” Makholman 

Kalarannassa 1949.  

 

Valokuva: I. Teräsmaa. Satakunnan Museon 

arkisto. Reprokuvaus: Pentti Pere 1997. 

 

 

 

 
 

 

 

Koneiden aikakausi työnsi vähitellen syrjään hidaskulkuisen seilipaatin ja tilalle tuli 

"moottoripaatti", jolla saattaa tehdä tunnissa saman matkan, mikä ennen tyynellä ilmalla 

seilatessa voi viedä aikaa vuorokaudenkin. Moottoripaatti onkin Makholman tärkein 

kulkuneuvo, sillä sieltä on useimmiten tunnin, parin matka apajille. Näiden veneiden koko 

vaihtelee 20-26 jalkaan, mutta keskipituutena on pidettävä 24 jalkaa.  

 

Jos kalastaja omistaa useamman moottoriveneen, niin pienempää hän käyttää silakkapesiä  

laskiessaan ja nimittää sitä "pesäpaatiksi". Se on kevyehkö soutaa, joskaan kovin suuria saaliita 

siihen ei mahdu. Isompaa venettä käytetään “rääkissä” ja se on vastaavasti saanut nimen 

"rääkipaatti". Tämä voi olla raskaampi siksi, että veneen annetaan ajelehtia, joten verkkoja 

laskiessakaan ei tarvitse soutaa paitsi aivan tyynellä ilmalla, jollainen avomerellä on harvoin. 

Myös myrskyn varalta on parempi, että rääkipaatti  on suuri ja tukeva Veneet ovat kaikki 

suippokärkisiä. Kölin päällä on kulumista estämässä ”kölirauta", joskus on käytetty myös irto 

eli ”1öysköliä”.  

 

Moottoriveneiden laidat ovat 7-9 tuumaa leveät, niin että niillä mahtuu hyvin kulkemaan, ja 

tottunut kalastaja tekee sen näppärästi myrskyssäkin. Tämän laidan, "kantäkin” sisäreunaan 

kiinnitetty puu on nimeltään ”karve1iripa” ja ulkoreunan vastaava osa ”syrjäkarakka”. Toisinaan 

sanotaan vain ”sisärispa” ja ”ulkorispa”. Veneen takaosasta katsoen oikeanpuoleiseen 

"kantäkkiin" on kiinnitetty 1,2 m:n mittainen "rulla", joka helpottaa verkkojen veneeseen 
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vetämistä. Rulla voi olla myös poikittain kokassa eli ”föörissä”, jolloin se on "föörirulla". 

”Kantäkissä” ovat myös hankaimet, ”flyykät", ja niiden joko rautaiset tai puiset kiinnittimet. 

Rautainen on ”sammakka”, puinen on ”klossi”. Veneen ”ahterissa” olevat ”ruori” ja 

”ruorispinna” ovat samanlaisia kuin purjeveneissä, ”ruorispinna” on kuitenkin aina suora. 

 
 

 

 

Piirros 3.  

 

Meripaatin soutuhankain eli ”flyykä”.  
 

Piirros: Irma Leppänen. 

 

 

Piirros 4.  

 

1. Sammakka, versio 1. 

2. Sammakka, versio 2. 

3. Klossi. 

 

Piirrokset: Irma Leppänen.  

 

Moottoriveneen sisusta jakautuu kolmeen osaan, jotka kokasta lukien ovat: ”kajuti”, 

”kalaruuma” ja ”koneruuma”. "Kajuti'' on hyvin pieni, 12 -kyynäräisissä veneissä noin 3 

kyynärän mittainen ja sen katto on ”karneeringin” alapuolella. Päältä katsoen näyttää 

mahdottomalta, että kalastajat mahtuvat siellä nukkumaankin. Kajutin ovena on luukku joko 

katossa tai kalaruuman puoleisessa seinässä. 

 

"Kalaruuma" on veneen suurin osa. Jotta  verkkoja ja saalista voitaisiin mahdollisimman 

mukavasti kuljettaa, on veneeseen tehty sileä, kovera, kiintonainen sisäpohja, "karneerinki”. Sen 

reunojen ja veneen laitojen välissä ovat laudat, ns. ”pehupenkit”, estämässä roskia pääsemästä 

irtopohjan alle . "Kalaruuman" laidoilla ovat “kuutspenkit” ja mahdollisesti yksi poikittainen 

penkki, “istuslauta”. Kala- ja koneruuman erottaa toisistaan veneen poikki ulottuva pysty seinä, 

"kotti”. Sen kalaruuman puoleisella sivulla on penkki, "kottipiitta", jonka keskellä on reikä 

”pumppua” varten. 
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Piirros 5.  

 

Moottoriveneen poikkileikkaus. 

 

Piirros: Irma Leppänen. 

 

 

 

"Koneruumassa ei ole varsinaista välipohjaa, vaan moottorin alla oleva laudoitus on nimeltään 

”moottorin peti”. Moottorin ympärillä on puinen suojus, ”konekoppi”. Peränpitäjän istuimen 

takana on kantäkissä joskus kaareva rauta, ”levanki”, joka estää ruorispinnaa kääntymästä liikaa, 

jos peränpitäjän on pakko hellittää siitä otteensa.  

 

Soutuveneet eli “soutupaatit” eli “pikkupaatit” ovat noin 7-8 kyynärää pitkiä, kolmesta 

korttelista kyynärään korkeita ja noin 3 kyynärää leveitä. Ne ovat raskaan puoleisia ja eroavat 

suuresti siroista mutta helposti kaatuvista järviveneistä. "Soutupaatin'' runko ja rakenne on sama 

kuin "moottoripaatinkin. Laidoilta puuttuu kantäkki kokonaan. Reunan sisäpuolta vahvistava puu 

on nimeltään ”suupanta”, joka sekä kokassa että perässä levenee ”tamiskraffiksi”. Kölin 

"tamiskraffiin" liittyvä osa on nimeltään ”föörtamina” kokassa ja ”ahtertamina” perässä 

. 

 

Piirros 6. 

 

Tamina: Kölin pää, joka liittyy reunan 

sisäpuolen vahvikepuuhun. 

Tamiskraffi: Reunan sisäpuolen vahvikepuun 

keulassa ja perässä levenevä osa. 

 

Piirros: Irma Leppänen.  

 

Piirros 7. 

 

Levanki. Kaareva rauta,  joka estää 

ruorispinnaa kääntymästä liikaa. 

 

Piirros: Irma Leppänen.  

 

 

 

 

 

- 
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Kuva 9.  

 

"Soutupaatteja" Makholman Kalarannassa 

1950.  

 

Valokuva: I. Teräsmaa. Satakunnan Museon 

arkisto. Reprokuvaus: Pentti Pere 1997. 

 

 

Soutuveneessä samoin kuin moottoriveneessäkin on kaareva välipohja, ''karneerinki", jossa 

”istuslaudan” kohdalla on soutajan jalkatuki, ”potkopuu”. Peräpenkin edessä on pieni irtopohja, 

"öysti1auta", jonka alla olevasta veneen osasta, ”öystistä", ajetaan pois veneeseen tullut vesi.  

 

Penkkejä on tavallisesti kolme: kokassa "piitta", jossa joskus saattaa olla reikä seilimastoa 

varten, soutajan "istuslauta" ja perässä “ahterloora”. Nimi johtuu siitä, että ennen on perätuhdon 

alla ollut laatikko verkonpaikkausvälineitä ja kaikenlaista matkalla tarvittavaa pikkutavaraa 

varten.  

 

Hankaimet, “flyykät” soutupaatissa kuten moottoripaatissakin ovat irtonaiset ja saman malliset. 

Ainoastaan niiden kiinnittimissä on eroa. Soutuveneessä käytetään rautaista pidikettä veneen 

laidan sisäpuolella. Airoja ei mitenkään kiinnitetä hankaimiin soudettaessa, joten ne on aina 

vedettävä veneeseen, jos niistä on pakko hellittää. Tällainen hankainsysteemi on tottumattomalle 

hyvin epämukava. Airoissa ei myöskään ole minkäänlaista suojarautaa, joten hankain pääsee 

vapaasti kuluttamaan puuta. Vanhat airot ovatkin keskikohdaltaan kuin majavan nakertamia . 

 

Soutuvene on makholmalaisille tärkeä kulkuväline, joskin moottorivene on ensi arvoinen. 

Soutaen käydään keväällä kokemassa rysät, silloin kun ne vielä ovat lähellä rantaa. 

Soutuveneellä käydään myös laskemassa ja nostamassa "laskurit" kotokarien luota. Kun elo-

syyskuulla mennään siikaverkoille tuntikausienkin matkan päähän rannasta, otetaan "soutupaatti'' 

moottorin perään "slääpiin”, ja perille tultua tästä "pikkupaatista" lasketaan verkot, koska se on 

moottorivenettä kevyempi, verkkoja kun saattaa olla kahdeksankymmentä tai enemmänkin. 

  
Veneissä on myös muutamia välttämättömiä välineitä, jotka eivät suoranaisesti kuulu niiden 

kiinteään runkoon. ”Airot” ovat tarpeelliset moottoriveneessäkin verkkoja laskettaessa ja 
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tietenkin mahdollisen moottorivian varalta. Verkoilla oltaessa ankkuroidaan vene avomerelle ja 

siihen tarvitaan ankkuri eli ”traki”. Moottoriveneestä  tyhjennetään vesi pumpulla, joka saattaa 

olla irtonainen tai pysyvästi kiinnitetty. Pumpun "mäntä" nostaa veden veneen pohjasta 

”ruuheen” ja sitä myöten mereen. Ruuhi on niin ikään irtonainen. Soutuveneessä palvelee 

pumpun virkaa "auskari", joka tavallisesti on puinen. Pimeinä syysöinä on "lyhty" aivan 

välttämätön suurten valtamerialusten varalta. Lyhty kiinnitetään lyhyeen mastoon, joka 

puolestaan pystytetään veneen perään tai kokkaan. 

 

Makholman veneet ovat erinomaisen merikelpoisia kovassakin aallokossa. Toisinaan on 

kalastaja saattanut myrskyssä menettää pyydyksiään, mutta ei koskaan venettään, paitsi jos on 

joutunut valtamerialuksen yliajamaksi. Vanha kalastaja onkin mainio merimies. Hän tuntee 

lähitienoilta jokaisen karin ja matalikon, ja hänen kätensä pitelee yhtä varmasti "ruorispinnaa" 

oli sitten auringonpaiste tai sakea sumu. 

 
 
6. PYYDYKSET 
 

 

6.1 VERKOT 
 

6.11 SILAKKAVERKKO 
 

Pohjanlahden kalastajien tärkeimpiä tulolähteitä on silakanpyynti. Niinpä se 

Makholmassakin muodostaa koko kalastuksen rungon, jonka ympärille muiden kalojen 

pyynti ryhmittyy sellaisiin ajankohtiin, joina silakkaa ei syystä tai toisesta saada. Silakan 

ensiarvoisuuden kalastuksen kohteena osoittaa jo sekin, että ”verkko” on  erikoistunut 

merkitsemään vain silakkaverkkoa, muut   ovat  joko ”laskureita” tai ”piseffejä”. Jos 

kalastajamökin emäntä kertoo: "Mee miähet lähti verkoil", hän olettaa kuulijan ilman 

selityksiä ymmärtävän miesten lähteneen nimenomaan silakanpyyntiin. Samoin 

pesälaskusta puhuttaessa tarkoitetaan juuri silakkaverkkojen laskemista eikä esim. 

siikapesiä.  

 

Silakkaverkko on tehty 6-säisestä 60 -numeroisesta kalastajalangasta. "Paulat", reunaköydet ovat 

hamppua, alinen paula 9-säistä, ylinen 12-säistä, "siula" eli reunapaula 9-säistä. Verkon 

yläkulmassa oleva lenkki eli ”ööklä”, josta verkko sidotaan toiseen, on tavallisesti 12-säistä  

hamppupaulaa. Silakkaverkko on 60 m pitkä ja 9-10 m syvä. Verkon kudoksessa eli ”liinassa” 

on solmujen väli 14-20 mm, tavallisin on 18,5 mm. Kannatinkorkit eli ”pullat” ovat kooltaan 

noin 9x9 cm ja niiden väli on 18 tuumaa. ”Porhokivien” eli painokivien väli on 3-4 kyynärää. 

Kivet kerätään rannoilta ja niiden on oltava noin 15 cm:n mittaisia, tasaisia ja sileitä pysyäkseen 

hyvin paulassa. Porhopaula, johon kivi kiinnitetään, on 60-numeorista 6-säistä pumpulipaulaa, 

jonka pituus on 45 cm. Rääkissä oltaessa käytetään ”porhopaulana” 15-säistä kalastajalankaa. Se 

voi helpommin katketa johonkin tartuttuaan, ja verkko pääsee esteettä kulkemaan. eteenpäin. 
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Piirros 8. 

 

Ööklä. Verkon yläkulmassa oleva lenkki, 

josta verkot sidotaan yhteen. 

Pulla. Verkon kannatinkorkki eli koho. 

 

Piirros: Irma Leppänen.  

 

Piirros 9. 

 

Porhopaula. Lenkki, joka kiinnittää 

painokiven verkon alapaulaan. 

 

Porhokivi. Verkon alapaulan painokivi. 

 

Piirros: Irma Leppänen. 

 

 

Makholmassa kudottiin silakkaverkotkin ennen kotona, mutta nykyään tavallisimmin ostetaan 

liina valmiina ja kotona suoritetaan vain ”paulotus” ja sen yhteydessä "pullotus", "pullien" eli 

kohojen kiinnittäminen. Paulotus on hyvin tarkkaa ja taitoa kysyvää työtä, sillä siitä riippuu 

verkon kalastuskelpoisuus. Joskus voivat kuulemma millimetritkin olla ratkaisevia. ”Alinen 

paula” tehdään aina "ylistä paulaa" pidemmäksi. 

 

 

Kuva 10. 

 

Paulan valmistusta 

”paularuukilla” Makholmassa 

1940-luvun lopulla. 

 

Valokuva: I. Teräsmaa. 

Satakunnan Museon arkisto. 

Reprokuvaus: Pentti Pere 1997. 

 

Hamppupaula on ennen ollut kotona tehtyä  ja muutamissa taloissa on vieläkin (1950) käytössä 

paularukki eli ”paana”. Se on raudasta tai puusta tehty käsin pyöritettävä laite. Köyttä 

valmistettaessa toinen henkilö kiinnittää hamppua vyötäisilleen ja ”paanassa” olevaan koukkuun. 

Hän kävelee taaksepäin selkä edellä, toisen pyörittäessä kammesta, jolloin koukku kiertää 

säiettä. Kun säie on halutun mittainen, tehdään toinen. Tekemässä voi olla kolme henkeä yhtä 

aikaa, koska "paanassa" on kolme koukkua. Kun säikeitä on määrätty määrä, kiinnitetään niiden 

toinen pää "paanaan" ja toinen esim. polkupyörän polkimen sisään kiinnitettyyn pyörivään 

koukkuun. "Paanaa” pyöritettäessä säikeet kiertyvät köydeksi. 
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Piirros 10. 

 

Sormiveitsi. 

Piirros. Irma Leppänen. 

 

Piirros 11. 

 

Käpy, jolla verkkoa paulotettiin. 

 

Piirros: Irma Leppänen. 

 

Paulottamisen jälkeen verkko "färjätään", jotta siitä tulisi kestävä. Nykyään käytetään 

värjäykseen ulkolaista ”katekkua”, mutta ennen valmistettiin väriaine kotona. Tuoreita kuusen 

käpyjä eli ”kräppäniä”, pihkaisia kuusen kuoria ja tuhkaa kerättiin pussiin, joka pantiin pataan 

kahdeksi tunniksi kiehumaan. ”Lipin” eli haavin avulla otettiin pussi pois ja pantiin pataan 

tervaa. Näin keitetyllä väriaineella värjättiin verkko. 

 

Myrskyt rikkovat usein verkkoja niin, että emännät saavat päiväkausia ”kävyn” ja 

”sormiveitsen” avulla ”parantaa” eli paikata niitä. Joskus on otettava avuksi vieraskin 

”parantaja”. Verkkojen paikkaus tapahtuu tavallisesti  silloin, kun ne ovat ”vappeilla” eli 

”krakuilla” kuivumassa. Silakkaverkon hinta on nykyään (1950) toistakymmentä tuhatta 

(markkaa), joten sitä yritetään hoitaa huolellisesti, että se kestäisi mahdollisimman kauan. 

 

 

Kuva 11. 

 

Katiskalahden nuori emäntä Aune 

Katiskalahti verkkoa parantamassa 

v.1949. 

 

Valokuva: E. Havukari. Satakunnan 

Museon arkisto. Reprokuvaus: Pentti 

Pere 1997. 

 

 
 

 

6.12  LASKURI eli SIIKA- JA AHVENVERKKO 
 

 
Pienellä Räyhän saarella (Iso-Räyhä) noin 9 km päässä Makholmasta asui vuosisadan alussa 

yksinään vanha ukko, ”Räyhän setä”. Hänet löydettiin kotirannastaan hukkuneena 1920 -luvun 

puolivälin paikkeilla. Tämän ”Räyhän sedän” keksimäksi makholmalaiset väittävät siika- ja 

ahvenverkon eli ”laskurin” omituista nimeä ”piseffi”, josta toisinaan käytetään lyhennystä 

”pise”. Kovin kauaa ei ”piseffi”-nimitys" ole ollut käytännössä, koskapa vanhukset vakuuttavat: 

"Sillo ko mää nuari oli, ni ei sillo mistää piseffeist puhuttu”. 
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Makholmassa kudotaan tavallisesti ”laskurit” eli ”piseffit” itse. Niiden pituus on noin 30 m. 

Siikaverkkojen syvyys on 1,8 m, ahvenverkkojen 1,2 m. Lankana käytetään 80-100-120 

numeroista 6-säistä kalastajalankaa. Paula on 20-numeroista 6-säistä. Liinassa on solmujen väli 

siikaverkossa 45 mm, ahvenverkossa 35 mm . Kannatinkorkkien eli ”puppuroitten”, väli on 10 

silmää. "Puppurat" saatavat olla myös tuohesta tehtyjä. "Kivesten" eli laskurin painokivien väli 

on 2,5 kyynärää. "Kivekset" ovat nelikulmaisiksi käännettyjä tuohen tai tervapahvin palasia, 

joiden sisään on pantu kivi. Nykyään näyttävät  päässeen käytäntöön myös pyöreät metalliset 

renkaat. Näiden on kuitenkin oltava  täsmälleen yhtä  suuria, etteivät pääse sekoittamaan verkkoa 

tunkeutumalla toistensa lävitse. 

 

 

Kuva 12.  

 

”Laskuria” eli ahven- tai siikaverkkoa  

vavestetaan” eli puhdistetaan ja 

parannetaan vappeella Makholman 

Kalarannassa.  

 

Valokuva: I. Teräsmaa. Satakunnan 

Museon arkisto. Reprokuvaus: Pentti Pere 

1997. 

 

 
1 

“Laskuria” säilytetään kuivana ylisestä paulasta ”laskuritikun” päälle koottuna naulassa. 

"Laskuritikku" on kiinnitetty verkon yläkulmaan. Toisessa yläkulmassa on holkki, joka 

työnnetään tikun päähän, ettei laskuri pääse valumaan siltä pois. "Laskureihin" on ”kivekset” 

neulottu kiinni, joten ”kivestämällä" ei voi säädellä, laskeutuuko verkko meressä syvälle vai 

jääkö se pinnalle. ”Laskuri” painuu tavallisesti pohjaan ja siksi se usein myrskyssä pahasti 

repeytyy. Kalat myös rikkovat ja sekoittavat verkkoja niin, että niiden ”vavestamisessa” saattaa 

kulua tuntikausia. Varsinkin ahven kiertää verkon rullalle tai päästessään pakenemaan, jättää 

jälkeensä verkosta kierretyn narun pätkää muistuttavan ”kalatapin”. 
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Piirros 12. 

 

”Puppura” eli tuohesta kääritty rulla, 

joka toimii laskurin kohona. 

”Kivestasku”, joka on tehty tuohesta 

tai kattohuovasta ja ommeltu 

alapaulaan. Sen sillä on laskurin 

alapaulan painokivi. 

 

Piirros: Irma Leppänen. 

 

Piirros 13. 

 

Laskuritikku, jonka avulla laskuri 

kerätään säilytykseen. 

Piirros: Irma Leppänen. 

 

 

 

6.2 Rysä 
 

Makholmassa kalastetaan nykyään (1950) vain isosilmäisillä ”rysillä”, Kukaan siellä ei enää 

omista silakkarysää. Syynä suurimmaksi osaksi rysäsilakan huono menekki, se kun on laihaa ja 

kooltaan hyvin epätasaista. Silakkarysät ovat myös suuria ja hankalasti liikuteltavia. 

Makholmassa käytetyt silakkarysät ovat olleet 15-24 kyynäräisiä, ja solmunväli oli perässä l,45 

cm , ”suuliinoissa” ja ”siipiaidoissa” 1,60 cm sekä ”maa-aidassa” 2 cm . ”Vöiden” halkaisija oli 

tavallisimmin 13 korttelia. 

 

 

Kuva 13.  

 

Rysä Makholman Kalarannassa 1949. 

 

Valokuva: E. Havukari. Satakunnan 

Museon arkisto. 

 

 

 

Tavallisen rysän aineksina käytetään perässä 18-24-säistä, välipesässä 15-säistä sekä "aidoissa" 

ja ”suuliinassa” 12-säistä lankaa. Rysän perässä on solmunväli 3,35 cm , ”välipesässä” 4 cm , 

“suuliinassa” ja ''maa-aidassa" 6 cm sekä siivissä 6 cm . ”Vyön” korkeus on 1,80 m, ja ne ovat 

1,7 m päässä toisistaan. ”Suuliinan” pituus ja "siipiaitojen” syvyys on 10 kyynärää ja aitaa on 40 

kyynärää. 

 



22 
 

 
 

Piirros 15. Rysän eri osat ja niiden nimet. Piirros: Irma Leppänen.  
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Rysän puiset kohot, ”likarit” ovat soikeita ja noin puolen metrin mittaisia. Niiden kummassakin 

päässä olevaan reikään kiinnitetään köysi, toinen johtaa rysään ja toinen "likarikiveen”. Selvästi 

"likaria” suurempaan kivenlohkareeseen. Rysän peräankkurina, “hösmannina”, on puuhun 

kiinnitetty kivi. 

 

 

Piirros 14. 

 

Hösmanni eli rysän peräankkuri, Puuhun 

kiinnitetty kivipaino. 

 

Likari eli rysän puinen koho. Soikea noin 

puolen metrin mittainen puupalikka, jonka 

molemmissa päissä on reikä kiinnitysnaruja 

varten. 

Piirros: Irma Leppänen. 

 
 
 

 

 

6.3  INA 
 

 

Muutama vuosikymmen sitten käytettiin Makholmassa ahkerasti “ina”-verkkoa. Nykyään sitä ei 

juuri näe, mutta jotkut kalastajat kertovat aikovansa vielä sellaisenkin nuottaa muistuttavan 

syvän pyydyksen hankkia. “Ina” on 30 m pitkä ja 8 m syvä verkko, jonka sekä ylinen että alinen 

paula ovat yhtä pitkiä. Ina on tehty 12-säisestä langasta, solmunvälin ollessa 3 cm. Paulat ovat 9-

säistä hamppua. Kiveksinä käytetään pieniä kankaasta tehtyjä santapusseja, korkit ovat 

samanlaisia kuin silakkaverkossakin. Inan kummassakin päässä on 60 cm:n mittainen, hieman 

kaareva, ”kahle”, joka molemmista päistään on kiinnitetty inaan. Kahleitten keskellä olevaan 

reikään on sidottu ”inatouvi”, 15 syltä pitkä köysi, josta inaa vedetään. Tärkeä apuneuvo inalla 

kalastettaessa on lisäksi ”forkka”, suksisauvan näköinen, yhdestä puusta tehty keppi, jolla 

survotaan eli ”flaiskitaan” vettä kalojen pelottelemiseksi inaa vedettäessä. 
 

 
6.4  NUOTTA 
 
 

Nykyään (1950) on ”nuotta” melkein kokonaan jäänyt pois käytöstä Makholmassa, vain hyvin 

harva kalastaja enää sen omistaakaan. Tavallisin nuotan pituus on 10 m ja korkeus 6 m. Lanka 

on 12-säistä , paulat 9-säistä. Kumpikin “reisi” on  40 kolmekyynäräistä syltä pitkä ja perässä 

on puoli metriä pitkä lauta pitämässä perän suuta auki. Perän alareunassa taas on 3-4 m ohutta 

kettinkiä. 
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7. PYYDYKSILLÄ KALASTUS 
 

 

7.1   SILAKAN KALASTUS 
 

 
Mahdollisimman aikaisin keväällä aloitetaan silakan kalastus. Ulkomeri saattaa vielä tällöin olla 

jäässä ja silakka hakeutuu lämpimämpiin rantavesiin. Verkot lasketaankin keväällä kotoiselle 

Viasvedenlahdelle. Ne viedään mereen jo aamupäivällä, niin että ehtivät olla siellä "piäne 

päivätuule”, ja käydään nostamassa kahdeksan tienoissa illalla. Koska matka on lyhyt, voidaan 

yöt viettää kotona. 

 

Jäiden lähdettyä avomereltä tulevat rantavedet liian lämpimiksi. Silakka siirtyy syvemmille 

vesille ja kalastaja verkkoineen seuraa sitä. Toukokuun puolenvälin jälkeen lasketaan verkot 

Räyhän taakse. Räyhä on pieni saariryhmä suunnilleen Makholman ja Säpin majakan 

puolimatkassa. Siihen kuuluu neljä karia (Makholman kalastajien kielellä): "Isoräyhä, 

”Luateeräyhä”, ”Iräräyhä” ja ”Lännen-räyhä”. Iso-Räyhälle ovat kalastajat vuonna 1938 

kyhänneet laudoista pienen hökkelin, jossa viettävät yönsä. 

 

Kesäkuun alkupäivinä on silakka jo siirtynyt Säpin tienoille, mistä sitä sitten pyydetäänkin 

suurimman osan kesää. Säpissä on kalastajien yhteistoimin 1920-luvun lopulla rakentama, kaksi 

huonetta käsittävä kalasauna. Siellä he yöpyvät kevätkesällä, ovatpa jotkut asuneetkin saunassa, 

kun pitkään kotimatkaan kuluvaa polttoainetta säästääkseen ovat suolanneet kalastamansa silakat 

siellä. Sekä Räyhään että Säppiin lähdetään verkoille viimeistään kolmen tienoissa iltapäivällä. 

Säppiin on matkaa 11-12 km ja sen kulkevat kalastajaveneet tunnissa. Verkkojen nostaminen 

aloitetaan keskimäärin kahden tienoissa yöllä.  

 

Viasvedenlahdelle, Räyhän ja kevätkesällä Säpin ”leehen” eli suojaan, lasketaan verkot 

”pesiksi”. ”Silakka ei men valkosel ajal oikosee verkkoo, se näkkee se”. Pesälaskuun 

lähdettäessä otetaan mukaan tavallisesti kuusi verkkoa, joista tulee kaikkiaan kolme pesää. 

”Prantista”, matalan, ”maaprantin” ja syvän ”ulkoprantin” rajasta läheltä karia tai matalikkoa 

ruvetaan laskemaan pesät. Ensin mitataan ”luotinuoralla” veden syvyys, sitten lasketaan yksi 

verkko aidaksi ja toinen pesäksi. Ensimmäinen verkkomerkki, ”sarelva” eli kahdesta päällekkäin 

asetetusta puu- tai korkkilevystä tehty ”fänikkä” ja ”korkkinippu” eli ylinen paula korkkeineen 

heitetään mereen. Venekuntaan kuuluvista kahdesta miehestä toinen ”soutaa” ja toinen laskee 

verkon alista paula. Ylinen paula on niin koottu, että se oikenee itsestään veden päällä 

kelluessaan. 
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. 

 

Piirros 16. 

 

Silakkaverkojen muodostama pesä. 

 

Piirros: Irma Leppänen. 

 

 

Piirros 17.  

 

Kaksi erilaista ”sarelvaa" eli 

silakkaverkon merkkiä. 

 

Piirros: Irma Leppänen. 

 

 

 

Verkko on ”porhottu” eli siihen on kiinnitetty painot, porhot, tavallisesti jo rannassa, mutta voi 

se tapahtua veneessäkin ennen laskua. Jos veneessä sattumalta on kolme miestä, ei ylistä paulaa 

heitetä ” korkkinippuna” mereen, vaan kolmas mies, istuen veneen ”ahterpualel”, laskee sen. 

Hän on saanut nimen ”pulluri” verkon kannatinkorkkien, ”pullien”, mukaan. Veneen laidassa 

oleva verkkojen nostamista helpottava rulla otetaan pois laskettaessa, ettei se ole haittana. Jos on 

tuulinen ilma, lasketaan pesä siten, että kaaren teko aloitetaan vastatuuleen, “päält virra”, 

päinvastainen laskemistapa veisi pesän aivan kasaan. Matalaan laskettaessa sidotaan pesän suulle 

sattuvat kolme “siulaa” eli verkon reunapaulaa, yhteen etteivät pääse heilumaan.  
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V V 

 

Kuva 14.  

 

Verkkoa kannetaan veneeseen 

pesälaskuun lähdettäessä. 

Verkon yläpaulassa on pullia 

eli kohoja. 

 

Kuva: E. Havukari. Satakunnan 

Museon arkisto. Reprokuvaus: 

Pentti Pere 1997. 

 

 

Silakkapesät lasketaan tavallisesti pitkin matalikon tai karin reunaa kukin erikseen, mutta jos 

satutaan "apajal1e", lasketaan pesät perätysten. Kuitenkin, jos silakka liikkuu matalalla, 

lasketaan vain yksi verkko apajaan siten, että se ”pullaa”, ts. korkit näkyvät veden pinnalla. 

Lämpimän veden aikana, jolloin silakka on syvemmällä, lasketaan pesät perätysten.  

 

Apajat riippuvat tuulista ja tarvitaan herkkää kalamiehen vaistoa ja  monikymmenvuotista 

kokemusta oikean paikan löytämiseen. Jos veden pinta on valkeanharmahtava ja rasvainen, tietää 

kalastaja kutuparven olevan liikkeellä. Kevätsilakka "kutee" touko-kesäkuun vaihteessa ja 

syyssilakka Pertun päivän aikaan elo-syyskuun rajalla. Pienemmissä parvissa se kuitenkin kutee 

kautta kesän, ja jos ”fiskari rooka a saar  kuru", niin ovat tuloksettomat kalamatkansa runsaasti 

korvatut.  
 

Vähitellen pohjolan valkeat suviyöt hämärtyvät ja "ko tähret ruppee näkymää taivaal, ja ko 

parma tullee sokkeeks, ni silakka ruppee menemää oikosee verkkoo". Suoraan laskettaessa 

otetaan mukaan 6-10 verkkoa, eikä niitä useinkaan lasketa prantista, vaan verkkorivi, "loiro”, 

saatetaan kiinnittää ankkuriin niin, että porhot eivät ole pohjassa, joten se saa vapaasti kääntyillä 

tuulen mukaan. Molemmista päistä ankkuroitu verkkorivi on nimeltään "rehto”. 

 

Kun verkot ovat olleet meressä puolisen tuntia, nostetaan viimeisen verkon päätä ja “katotaa 

fyrkkyy”. Jos näyttää aivan tyhjältä, saattaa kalastaja joskus muuttaakin verkkojen paikkaa. 

Pesälaskussa tällainen katsominen ei ole mahdollista, koska silloin pesän suu hajoaisi. 

Syyskesällä vene tavallisesti ankkuroidaan verkkojen läheisyyteen ja kalastajat viettävät siinä 

yönsä. Sillä jos sattuu nousemaan myrsky, jolloin verkot on nopeasti saatava pois merestä, voi 

käydä niinkin, että Säpistä lähdettäessä verkkoja ei pimeässä löydetä, ja "sillo ne saa myyr 

Sööperil". 

 

Jaakon päivän tienoilla ruvetaan käymään myös "rääkissä” eli "rääkäämään". "Satakunta II:ssa" 

julkaistussa artikkelissaan "Kalastuksesta Pohjois-Satakunnan rannikolla" (s.187) S. Linnainmaa 
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_ , f ' 

sanoo: "Vuonna 1862 alkoi sitten se pyyntitapa, joka nykyään on yleisin, nimittäin 

ajoverkkokalastus ulkomeressä eli 'rääkissä' käynti. Se keksittiin Ahlaisten luodoissa. Keksijä oli 

useista nerokkaista aloitteistaan paikkakunnalla hyvin muistettu Tallooran isäntä Kustaa 

Vesterlund.” 

 

Tiedon todenperäisyys tuntuu hieman arveluttavalta. Kenties mainittu isäntä on sen itsenäisesti 

keksinyt, mutta se on saattanut olla muualla jo paljon aikaisemmin käytännössä. Makholmaan 

"rääkikalastus" lienee kuitenkin kulkeutunut Ahlaisista käsin, ja nykyiset asukkaat kertovat sitä 

harjoitetun koko heidän muistinaikansa. 

 

 

Kuva 15.  

 

Katiskalahden nuori isäntä 

(1950) Teuvo Katiskalahti 

kantaa silakkaverkkoja 

veneeseen rääkiin lähdettäessä. 

 

Kuva: E. Havukari. Satakunnan 

Museon arkisto. Reprokuvaus: 

Pentti Pere 1997. 

 

 

 
"Rääkiin" otetaan tavallisesti kahdeksan verkkoa ja ne lasketaan noin tunnin, joskus kahdenkin, 

matkan päähän Säpistä. Verkkorivi rääkissä on nimeltään ”kilja”. Ensimmäinen verkko lasketaan 

"häntyriksi", upotetaan kaksi syltä syvään. Muiden verkkojen laskeminen riippuu veden 

lämpötilasta ja kalastajan vaistosta. Lämpimän veden aikana verkot lasketaan yhdeksänkin sylen 

syvyyteen, ns. upotus- eli "uposrääkii", kylmemmän veden aikana taas veden päälliseen 

”rääkiin”, ts. niin että "verkko pullaa” eli korkit näkyvät.  

 

Rääkikalastuksessa on verkkojen porhoaminen tärkein ja vaikein tehtävä. Veden päällinen rääki 

vaatii luonnollisesti huomattavasti vähemmän porhoja kuin upotusrääki, joka on melko 

vaarallista. Jos näet verkot on upotettu syvään ja sattuu matalikko tielle, saattavat ne repeytyä 

hyvinkin pahoin tai kokonaan jäädä mereen. Kuten jo edellä on mainittu, käytetäänkin sen 

vuoksi upotusrääkissä tavallista ohuempia ”porhopauloja”, että ne helposti voisivat katketa ja 

kivi pudota pohjaan estämättä verkon kulkua.  

 

Rääkissä verkkoja laskevat molemmat miehet, kun venettä ei tarvitse soutaa, vaan sen annetaan 

ajelehtia tuulen mukana. Joka verkon väliin kiinnitetään ”siimoilla” kannatustynnyri, ”kekkuli”,  

ja viimeinen verkko kiinnitetään köydellä, ”rääkitouvilla”, ”föörtaminarenkaaseen”. Usein tämä 

kaikki tapahtuu lyhdyn valossa, sillä rääkiin lähdetään vasta klo 18-19:n vaiheilla illalla ja kun 

matkaan kuluu 2-3 tuntia, saattaa syksyllä olla pimeä jo perille päästäessä. Lyhty on muutenkin 

hyvin tärkeä rääkissä, sillä makholmalaiset laskevat verkkonsa juuri sille ulkoreitille, jota 

valtamerialukset käyttävät Mäntyluodon satamaan kulkiessaan. Nuoremmat kalastajat saattavat 

kyllä nukkua huolettomasti, tarkistettuaan, että lyhty varmasti palaa, mutta vanhempia 
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valvottavat  elämänkokemus ja monet varoittavat esimerkit.  

 

Tiedetään kertoa tapauksista, jolloin laiva on ajanut rääkipaatin päälle ja siinä olleet henkilöt 

ovat hukkuneet. Joskus taas hieman hapertunut rääkitouvi katketessaan on pelastanut veneen 

painumasta syvyyteen, verkot sen sijaan ovat tuhoutuneet. Tavallisesti laivat kyllä pitävät huolen 

siitä, etteivät aja lyhdyllä varustetun veneen päälle, mutta kun joku ulkomaalainen laiva, 

varsinkin amerikkalainen, lähtee satamasta, jolloin päällystö on hyvällä tuulella ja ruorissa 

huoleton jenkkipoika, alle joutumisen vaara on suuri. Kaiken lisäksi reitti on niin vilkkaasti 

liikennöity, että siinä saattaa kulkea kymmenenkin laivaa yössä.  

 

Tyynellä ilmalla pysyvät rääkipaatit suurin piirtein samoilla seuduin, mutta jos on kova virta, 

”lentorääki”, saattaa vene ajelehtia 15 km:kin yhtenä yönä. Varsinaisia apajapaikkoja ei 

myöskään ole. Voi sattua niinkin, että puolen yön tienoissa verkoissa ei ole yhtään silakkaa ja 

parin tunnin kuluttua on jo sata nelikkoa. On vain vaistottava lasketaanko verkot pinnalle vai 

upotetaanko ne. Täyden kuun aikana sanotaan saatavan hyvin kalaa "vetepäällisest rääkist, ko 

silakka tullee sillo kuut syämää” 

 

Yöllä kahden tienoissa ruvetaan nostamaan eli “köyryämään” eli ”varppaamaan” eli 

”haalaamaan” verkkoja. Toinen mies seisoo ”kajutin” katolla ja vetää ylistä paulaa, toinen on 

rullan ahterinpuoleisessa päässä. Vetämistä saatetaan auttaa myös kepillä, “krääkillä”. Verkoja 

nostettaessa osaa kalastaja tavallisesti arvioida monenko nelikon ”kirju” kussakin verkossa on, 

ts. paljonko siinä on silakkaa. 

 

Aamulla ovat kalamiehiä vastassa vaimot kahvikoreineen. He auttavat myös “pudistamisessa” eli 

“päästämisessä”. Tavallisesti veneessä on silloin neljä “päästäjää” suuri öljyesiliina, "förkkeli” 

edessään. "Ahteri pual olevap putsaa paula viarut ja paarte viäres olevap putsaa keskiliina." 

 

Pudistettaessa heitetään usein rikkinäiset silakat veteen, jolloin pikkukalat ja lokit hyökkäävät 

niiden kimppuun. Tätä kalastaja seuraa silmä tarkkana, sillä “jos salkit tullee tyynen kauniin 

aamun ko verkkoi puristettaa, iha vete pinnal, ni saa rääkist pinnalt silakkaa, jos ne kulkee liki 

pohjaa, ni sillo täytyy upottaa paljo”. 

 

Kun verkot on käyty läpi ja yksi kerrallaan ladottu paareille eli "turilaille", kantavat miehet ne 

maihin ja ”vavestavat” eli ripustavat verkot ”vappeille” kuivumaan. Tämän jälkeen emännät 

lähtevät kalakaupalle kaupunkiin, jossa he joko "kilottavat” silakkansa tai myyvät ne 

”porkarille” eli kalakauppiaalle. Kalastajat menevät muutaman tunnin levolle, kunnes on taas 

"noukittava” verkot "vappeilta” ja valmistauduttava uutta kalastusmatkaa varten. 

 

Silakankalastus, varsinkin rääkissä, on voimia ja kärsivällisyyttä kysyvää työtä. Ellei veneessä 

voi nukkua, jää lepoaika useinkin hyvin pieneksi; suuren moottoriveneen soutaminen ja märän 

verkon veneeseen kiskominen ei ole sekään poikasten leikkiä. Saattaa yht'äkkiä puhjeta myrsky, 

joka on viedä sekä verkot että veneen, tai aivan sattumalta pelastuu joutumasta valtamerialuksen 

yliajamaksi. Moni matka saattaa olla aivan turha, saaliina korkeintaan paistinsilakat omalle 

perheelle. Mutta kaikesta huolimatta kalastaja lähtee joka ilta onneensa ja vanhemmiten 

kokemukseensakin luottaen taistelemaan ilmojen haltioiden ja meren kanssa jokapäiväisestä 

leivästään. 
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7.2  LASKURIKALASTUS 
 

 

Keväällä, kun jäät ovat sulanet vasta pieneltä alalta rannasta, rientävät kaikki kalastajat 

laskureineen tuohon aukkoon. Siinä on silloin veneitä melkeinpä kylki kyljessä. Jäiden lähdettyä 

veneet hajaantuvat laajemmalle alalle, sillä veden lämmetessä on verkko vietävä syvälle. 

Laskurit “lasketaan” kevätkesällä samanlaisiksi pesiksi kuin silakkaverkotkin. Verkkoja 

lasketaan tavallisesti 40, joten saadaan 20 pesää. Tähtien ilmestyttyä taivaalle ottaa kalastaja 

mukaansa noin 80 verkkoa ja laskee ne oikoseen kaartaen viimeisen silakkaverkon tapaan 

”koukuksi”. Myöhemmin syksyllä viedään laskurit taas lähemmäksi rantaa, koska kalat tulevat 

matalammalle vesien jäähdyttyä.  

 

 

Kuva 16. 

 

Laskureita kannetaan veneeseen ’paareilla’ 

eli ”turilailla” eli ”purilailla”. Kantoväline 

koostuu kahdesta noin 3 m pituisesta 

riukupuusta, joiden yhdistämiseen saattaa 

olla muutama poikkilauta.  

 

Valokuva: I. Teräsmaa. Satakunnan Museon 

arkisto. Reprokuvaus: Pentti Pere 1997. 

 

  

 

Parhaana silakan kalastusaikana on laskureilla käynti naisten huolena. Kun miehet ovat lähteneet 

silakkaverkoille, emännät soutavat tyyninä iltoina kotokarien luo laskureita laskemaan. Aamulla 

he taas ennen miesten tuloa käyvät ne nostamassa. Toisinaan keskikesällä ei silakankalastus 

“kupita” eli kannata. Silloin kalastajat vaihtavat silakkaverkot laskureihin, ottavat soutuveneen 

moottoriveneen ”slääpiin”, johon jo satamassa latovat pyydykset ja menevät Räyhän tai Säpin 

tienoille. Siellä he ”pikkupaatista” laskevat laskurit, sillä moottorivene on liian raskas 

soudettavaksi niin monta verkkoa laskettaessa. Syyskuun puolivälin tie noilla on usein 

syysmarkkinoita vastaan yöllä kova ukkosmyrsky, “markkinatormi”. Tällöin vähenevät 

silakkasaaliit tavallisesti olemattomiin, jonka vuoksi sen jälkeen kalastetaan pelkästään 

laskurilla. 

 

Viasveden lahdelle ilmestyy toisinaan paljon pieniä meduusoja. Näistä kalastaja ei ollenkaan 

pidä, sillä hän on pannut merkille, että ”ko söökalvei tullee laskurii, ni sillo o kalat loppu”. Myös 

säiden vaihteluille kalat ovat hyvin herkkiä, ja siksi on ilmojen mukaan osattava oikein laskea 

verkot. Etelätuulella ja lämpimällä ilmalla menee siika syvälle, mutta kylmän pohjatuulen aikana 
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sitä saa matalasta. Ukkoselle kalat ovat hyvin arkoja ja vaistoavat sen lähenemisen jo ennen kuin 

ihminen. Varsinkin ahven on tässä suhteessa hyvin tarkka. Jos kalastaja, lähtiessään kauniina 

ehtoona laskureille, näkee jossain kaukana tumman ukkospilviseinän, niin hän vie laskurit 

syvälle, sie1tä saa silloin kalaa. Ovatpa kalastajat panneet merkille senkin, että Säpin 

majakkasaaren sumutykillä ammuttaessa saa ammunnan alkamisen jälkeisenä yönä Säpin vesiltä 

hyvin kaloja, mutta seuraavana yönä ne ovat jäljettömiin kadonneet. 

 
 

7.3  TALVIKALASTUS VERKOILLA 
 

 

Makholmassa ei ole koskaan suuressa mitassa talvella kalastettu, koska tulos on aina ollut 

heikko. Nykyään, elintason noustua, ei talvella kalasteta juuri ollenkaan. Korkeintaan keväällä 

saattaa joku ”uittaa” muutaman laskurin jään alle, saadakseen omalle perheelleen tuoretta kalaa. 

Tämä tapahtuu siten, että laskurin mitalle lyödään jäähän pari reikää. Ensimmäisestä reiästä 

työnnetään 14 m pitkä ”uittoraaka” jonkinlaisella haarukalla jään alitse toiseen reikään. 

Uittoraakaan kiinnitetyn nuoran avulla vedetään verkko jään alla reiältä toiselle. Täten saatetaan 

laskea kuinka monta verkkoa tahansa. Verkkojen jatkokohtiin pannaan ”kräksyt” eli oksaiset 

seipäät merkiksi. Lumisina talvina käytetään viittoina myös katajapensaita.  
 

 
7.4  RYSÄKALASTUS 
 
 

Silakkarysien vielä ollessa käytännössä ne vietiin keväällä heti jäiden lähdettyä mereen, jossa 

saivat olla juhannuksen tienoille asti. Niitä käytiin päivittäin ”kokemassa” ja joka kolmen viikon 

kuluttua ne tuotiin kolmeksi vuorokaudeksi maalle kuivumaan. 

 

Myöskin tavalliset suurisilmäiset rysät viedään mereen keväällä mahdollisimman aikaisin. 

Laskettaessa rysä ankkuroidaan “hösmannilla” tukevasti ja ”likaroidaan”, ts . siihen kiinnitetään 

” likarit” ja ” likarikivet”, niin että se pysyy paikallaan myrskyssäkin. Jos rysästä saadaan 

koettaessa vain muutamia kaloja, ei niitä heti ”säälitä” eli lähetetä kaupunkiin vaan ne pannaan 

”sumppuun” odottamaan suurempaa saalista. ”Sumppu” on pitkä kapeahko puulaatikko. Sumppu 

on rantapuarin seinustalla. Sitä pidetään ankkuroituna meressä vähän matkan päässä rannasta. 

Keväällä kalat säilyvät useampia päiviä sumpussa, mutta keskikesällä ne kuolevat nopeasti, 

varsinkin jos sumppu on lämminvetisessä ”kupelossa”. Kalastajat tavallisesti myyvät kaikki 

saamansa arvokkaat kalat. Vain harvoin he malttavat syödä “kraavia”, korkeintaan pari päivää 

suolassa ollutta siika, jota pidetään suurena herkkuna.  

 

Rysät tuodaan muutamien viikkojen kuluttua maalle kuivumaan ja samalla ne puhdistetaan 

meriruohoista ja levistä, ”merenpaskasta”. Rysän kaariosa, ”kroppa”, on tavallisesti melko 

puhdas, mutta aitoja on usein “paskottanut”, ts. niihin on tarttunut paksu kerros limaista 

merikasvillisuutta, jonka annetaan ensin kuivua ja sitten pienen jakkaran päällä ”piiskataan” 

pois. Aita kootaan kokoon ja puupalikalla eli “hakkuukepillä” hakataan verkkoa aivan kuin 

pihviä pehmennettäisi. Lika irtoaa täten helposti, ja rysä tulee taas kuntoon, niin että se voidaan 

viedä mereen uutta saalista pyydystämään. Viimeiset rysät tuodaan pois vasta syyskesällä. 

 

Erikoinen laskurikalastusmuoto, joka on rinnastettavissa rysäkalastukseen, on ”siikapesillä” 

kalastaminen. Siikapesissä käytetyt laskurit ovat 6-12 m syviä ja 60-140 m pitkiä. Ne tehdään 

60-numeroisesta 6-säisestä langasta ja paulotetaan pumpulipaulalla. Nämä siikaverkot eroavat 
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tavallisista laskureista siinä, että ne kivestetään laskettaessa pienillä ”porhokivillä”. Pesiä 

voidaan laskea kahdeksankin kerrallaan, ja ne saavat olla meressä kauemmin kuin tavalliset 

laskurit, kuitenkin enintään kolme vuorokautta. Pesät ovat useimmiten yksitellen lähellä saarta, 

mutta syvään “pranttiin” karin rantaan saatetaan laskea kaksi, jopa kolmekin, perätysten. 

"Siikapesillä'' kalastetaan koko kesä. 

 

 
7.5  INALLA  KALASTUS 
 

Mikonpäivän aikaan hauki ja siika palaavat mataliin rantavesiin, joista niitä on hyvä inalla 

kalastaa. Ina onkin etupäässä syyskesän pyydys, keväällä sitä ei juuri käytetä. Inalla 

kalastettaessa eli ”inattaessa” tarvitaan kaksi venettä, joissa kummassakin on kaksi henkeä. Ina 

on puoliksi kummassakin veneessä, molemmista laskija heittää sitä mereen. Veneet yhtyvät 

kaaressa, ja ne kiinnitetään koukuilla toisiinsa. “Forkalla” sohitaan, "flaiskitaan” veneiden 

kohdalla vettä, etteivät kalat pääse näin muodostuneesta ”puhtista” pois. Ina vedetään veneeseen 

molemmista pauloista kiinni pitäen . 

 

Ina on hyvin kätevä pyydys siksi, että sillä yhtenä päivänä voidaan vetää satakin apajaa, ja jo 

viiden minuutin kuluttua näkee tuloksen. Sillä voidaan kalastaa kivisessäkin pohjassa ja 

kapeassakin salmessa. Inalla saadaan melkein mitä kalaa tahansa ahvenesta aina “flunteriin” eli 

kampelaan ja loheen asti. 

 
 

7.6  NUOTANVETO 
 

Kuten edellä on mainittu, on nuotta hyvin harvinainen pyydys Makholmassa, jossa sitä ei ole 

käytetty enää moneen vuoteen. Vain joskus lämpimällä, kauniilla "pohjatuulen helteellä”, kun  

säynäät ovat kokoontuneet suurena parvena johonkin matalaan “kupeloon”, saatettiin ottaa 

nuotta esille ja lähteä vangitsemaan tuota välkkyvää ja arkaa saalista. 

 

Nuotan vetoon tarvitaan kolme miestä. Yksi jätettiin rannalle mukanaan noin 30 m 

”nuottatouvia", kaksi miestä on veneessä. Sillä soudetaan pyydys puoliympyrään, jonka toiseen 

päähän asettuu yksi miehistä. Molemmat rannalla olijat vetävät nuottaa ja “flaiskivat” touveilla, 

etteivät kalat pääse pois, kolmas mies kulkee veneen kanssa tarkastamassa nuotan kulkua. 

Vedettäessä sekä ylisen että alisen paulan on kuljettava tasan. Pauloissa olevien merkkien on 

tultava yhtä aikaa vetäjän käteen. 

 

Apajapaikalle päästyä on toimittava hyvin varovaisesti, sillä säynäsparvi saattaa pelästyä 

pienestäkin äänestä, ja varmalta näyttänyt saalis livahtaakin pakoon. Mutta jos tuollaisen parven 

onnistuu nuottaansa saamaan, tietää se melkoista lisäystä  kalastajan niukkoihin ansioihin. 
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8. KALASTAJAN SÄÄHAVAINTOJA 
 

 

Kalastajan jos kenen on tärkeätä tietää ennakolta sään mahdolliset vaihtelut. Nykyään 

kuunnellaankin hyvin tarkasti radion säätiedotuksia ja järjestetään niiden mukaan kalamatkat.  

Ennen muinoin ei ollut tällaista mahdollisuutta, siksi oli tarkastettava ympäröivää luontoa ja siitä 

vaistottava tuulet ja tyvenet. Paljon tuota polvesta polveen periytyvää muistitietoa on jo 

unohtunut, mutta nykyinen polvi sitä vielä jonkin verran muistaa, onhan se joutunut itsekin 

kalastamaan ennen radion aikakautta. 

 

Kauniilla tyynellä ilmalla ei kalastaja milloinkaan malta pysyä maissa, vaikka hän tietää, että 

”toisi sitä merel tuulee, ko ämmät koton luulee”. ts . vaikka maalla saattaakin olla melkein tyyni, 

käy Säpin luona jo monen beaufortin tuuli, ns. "merituuli”. Merituuli-nimitystä käytetään myös 

silloin kun tuulee mere1tä maalle. ”Maatuulen” suunta on päinvastainen. Kaunis ilma tulee usein 

silloin ”ko meri peilaa ja luorok kullastaa” eli saaret näyttävät aivan ilmaan kohonneilta. 

 

Tuulta ja myrskyä on kuitenkin kalastajan elämässä paljon enemmän kuin tyyntä. Siksi on 

tarkasti seurattava niitä merkkejä, jotka ennustavat huonoa ilmaa, ettei menettäisi kallisarvoisia 

pyydyksiään. Jos kalastaja pilvisenä iltana huomaa luoteessa pienen kirkkaan raon, rupeaa hän 

heti nostamaan verkkojaan, myrsky voi silloin tulla hyvin nopeasti. Kiire hänelle tulee silloinkin, 

kun syyskesällä näkee lännessä salamoivan. Jos ukkonen on jo niin lähellä, että ääni kuuluu, ovat 

asiat huonosti. Tuuli saattaa näet tuollaisella ilmalla nousta myrskyksi asti. Tuulta ennustetaan 

myös usein veden korkeudesta. Jos vesi “paisuu” kovin, on odotettavissa kova luode- tai 

länsiluodemyrsky. Jos taas vesi kauniilla ilmalla kovasti laskee, tietää se ”friskii etelätuult". 

Taivaalla näkyvä ruskotus saattaa olla myrskyvaroitus, jos se on voimakas, alhaalla ja katoaa 

nopeasti. Vaikka rusko olisi tulinenkin, kunhan se ulottuu yli koko taivaan, ei se tiedä niin pahaa. 

Oikein riimitettyyn muotoon on kiteytynyt  seuraavanlainen ennustus: 

 

Ehtooruska tuule puuska, 

aamururuska flatikam paska. 

 

Usein kuulee sanottavan: "Kakotuuli viä kalak kattilast, mut luare tuuli lusikastaki." Kuitenkin 

näyttää juuri kaakko olevan kalastajien eniten pelkäämä ilmansuunta, sieltä pahimmat "tormit”, 

myrskyt, tulevat. Makholmalaisten sanavarastoon kuuluu tavaton määrä nimityksiä  tuolle 

ilmansuunnalle, mutta useimmat niistä kuulemma ovat sivullisten korville sopimattomia. Yleisin 

kaakon nimitys on ”paskatorvi”. Kuitenkin ”sillo viäl kelpaa, ko tuuli o paskatorves, mut  sik ko 

se mennee sin pruiskalee ja präiskälee vällii itäkakkoo, ni sillo o viäl kamalampi ilma”. 

 

Paitsi ympäröivän luonnon kasvojen ilmeistä, ennustelee kalastaja sään muutosta myös eläinten 

käyttäytymisestä. Varsinkin lintuihin hän kiinnittää huomiota. Jos kalalokki, merien valkea lintu, 

lentää metsän päällä, tietää kalastaja enintään vuorokauden kuluttua odottaa kovaa myrskyä. Jos 

taas lokki myrskyllä istahtaa vesikivelle, “tyventyy” tuuli pian. “Jos kakkuri näkkee lahrel 

lentämäs, ni siält mihi se lentää, tullee pia tuuli”. Hylkeitä on kuulemma ennen ollut Viasveden 

lahdella paljonkin. Niiden kova ulvominen tietää kaunista ilmaa, mutta jos ne kauniilla ilmalla 

heittelevät meressä kuperkeikkoja niin, että puoletkin ruumista on näkyvissä, tulee paha ilma. 

 

Ilmojen haltiat ovat kuitenkin oikullisia. Niiden äkillistä vihastumista ei pystytä täysin 

ennustamaan vanhojen muistitietojen eikä nykyisten tieteellisten menetelmienkään avulla. 

4 
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Merikalastajat saavat harjoittaa ammattiaan henkensä ja pyydystensä uhalla. Moni on myrskyssä 

menettänyt verkkonsa jonkun köyden katkettua, joku henkensäkin. Ehkä juuri tuo vaaranalaisuus 

viehättää. Ehkä meren vapaa, raikas henki, ehkä myrskyjen mahtavuus, joka osoittaa ihmisen 

pienuuden. Joka tapauksessa vanhat kalastajaukot mielellään istuvat rannassa katsellen 

nuorempien lähtöä. Piippuaan imeskellen he tuijottavat merelle, sanovat joskus painavan sanansa 

ilmoista, tavallisimmin istuvat äänettöminä, tutkimattomina, ajattomina kuin meri heidän 

edessään. 

 

 

 

9. MURRENÄYTE 
 
 
 

Eräs Otto Julius Rajasammalen, ”Jullen”, kalajutuista: 

 

”Täsä sota-aikan yks kesä, sillo ko otettii oikee semmone kesäaikaki käytäntöö, mää yhten 

lavvantaiehtoon meni saunaa ja mul oli semmone pualikkaa viinapottu mukanani. Mää joi se siäl 

saunas pualillee ja sik ko mää tuli siält, ni mää istui siihe kööki pöyrä viäree ja nukui siihe. 

Ninkos näät, ni toho kööki klassii näkkyy tualt puitte välist ko aurinko laskee. Ja ko mää sit 

rookasi herät, ni mää näi ko aurinko oli siäl punasenas just laskemaisillas. Mää ihmetteli, et kui 

mää täsä istu näi kauniin ehtoon, et konnem mää verkoil ol. Em mää muistanu, et lavvantai oli.  

 

Mää tei esti piänet siit potust, jonka mää oli tuanu fölisäni sihe pöyräl ja meni sit sannoo muijal, 

se makas kamaris, et eiks lähret verkoil. No ei se muija mittää ymmärtäny, se sano, et lähretää 

vaa, ja sit me mentii. Sitä matkaa em mää yhtikä hiukkaa muist. Sit aamul mäh heräsi siin viire 

aikois siäl paatis ja ihmetteli, misä mää ole ja kui mää tääl ole. Munha piti ol saunas eile 

ehtoosti.  

 

Muija selitti sit kui asia oli, ja me ruvettii nostamaa verkkoi.  Em mää ollu ottanu föllii ko kolme 

verkkoo ja oli sit ollu nii paljo seilis, et yht em mää ollu ollenkaa kivestäny. Se oli yhres kasas 

siäl meres, eikä siin ollu yhtää kallaa. Mut niis kahres muus verkos oli sit yhtees viiskymment 

nelikkoo silakkaa. Em mää ollu ottanu penssiiniikää ko sev verra, et me oli sim päästy. Mut nua 

Kröölunti veljekset rookas sinä kesän valla aimoostas assuu tual Säpi kalasaunas ja ne anto meil 

penssiinii, niet me päästii kottii. Sillo eli viäl tua Raitolamme Viku, ja tua kuva tosa seinäl o 

otettu siik ko me puristettii sillo sunnuntaiaamusti niit verkkoi.” 

 

  



34 
 

., 

10. LÄHTEET JA LYHENNYKSET 
 

 

 

AHLQVIST, AUG.: De vestfinska språkens kulturord (KO), Helsinki 1871. 

 

BUDENZ, JOZSEF: Magyar-ugor összehasonlitö szötar (M.-u.ö), Budapest 1873-1881. 

 

COLLINDER, BJÖRN: Die urgermanischen Lehnwörter im Finnischen (Lehnwörter), Uppsala 

1932. 

 

DONNER, O.: Vergleichendes Wörterbuch der Finnisch - ugrischen Sprachen (VW), 

Helsingfors 1874. 

 

ENGLANTILAIS-SUOMALAIS-RUOTSALAIS-SAKSALAINEN MERISANASTO 

(MERISANASTO), Porvoo 1931. 

 

ERNSTRIETZ , JOHAN: Svenskt Dialekt - Lexikon, Lund 1867 . 

 

FINNISCH-UGRISCHE FORSCHUNGEN, Zeitschrift für Finnisch-Ugrische Sprach- und 

Volkskunde. (FUF). 

 

GANANDER, CHRISTFRID: Nytt Finskt Lexicon. SKS 646. Kotimaisten kielten 

tutkimuslaitoksen julkaisuja 95. Helsinki 1997. (GAN) 

 

HEMAN, G.A.: Sastamala-Sastmola-Merikarvia, Satakunta II, s. 50 

 

JUSLENIUS, DANIEL: Suomalaisen Sana  -  Lugun  koetus, Tukholma 1745. (JUSL) 

 

KALIMA, JALO: Die Ostseefinnischen Lehnwörter im Russischen (OL), Helsingfors 1915.  

 

KARSTEN, T.E.: Germanisch - Finnische Lehnwortstudien (G.-f.L.) Helsingfors 1915. 

 

LÖNROOT , ELIAS: Suomalais - Ruotsalainen Sanakirja, Porvoo l930 .  (LÖNNR) 

 

MIKKOLA, JOOS. J.: Berührungen zwischen den westfinnischen und slavischen sprachen 

(Berühungen), Helsinki 1894. 

 

OJANSUU, HEIKKI: Suomen kielen tutkimuksen työmaalta I. Jyväskylä 1916. 

 

RENVALL: Suomalainen Sana-Kirja, Turku 1826. 

 

 

SATAKUNTA, Kotiseutututkimuksia, julkaissut Satakuntalainen Osakunta. 

 

SETÄLÄ, E.N.: Sammon arvoitus, Helsinki 1932. 

 

        –— :Yhteissuomalainen äännehistoria, Helsinki 1899. (ÄH) 

 

STJERNCREUTZ, ALBIN: Suomalainen Meri-sanakirja, Helsinki 1863. 



35 
 

 

STRENG, H. J.: Nuoremmat ruotsalaiset lainat vanhemmassa suomen kirja-kielessä (NRL), 

Helsinki 1915. 

 

SUOMALAIS-UGRILAISEN SEURAN AIKAKAUSKIRJA (SUSA). 

 

SUOMEN KANSAN MURREKIRJA. Julkaisseet Kotikielen seura ja Sanakirjasäätiö, Porvoo 

1940. 

 

SUOMEN MUSEO. Julk. Suomen muinaismuistoyhdistys. 

 

SUOMI. Kirjoituksia isänmaallisista aineista.  

 

TAMM, FREDR.: Etymologisk svensk ordbok. Uppsala 1890-1905. 

 

THOMSEN, VILH.: Beröringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) Sprog. 

Köbenhavn 1890. (Beröringer) 

  –—         : Den gotiske sprogklasses indflydelse på den finske (De gotiske). Köbenhavn 1869. 

  –—         : Samlede afhandlingaer. 

 

TURUNEN, AIMO: Kalevalan sanakirja. Helsinki 1949.  

 

VALVOJA 

 

WENDELL, HERMAN: Ordbok över de östsvenska dialekterna. Helsingfors 1907. 

 

WESSMAN, V.E.V.: Samling av ord ur östsvenska folkmål. (Tilläg H. Vendells ordbok över de 

östsvenska dialekterna). Helsingfors 1930. 

 

VIRITTÄJÄ. 

 

 

PAINAMATTOMIA LÄHTEITÄ. 

 

 

Tietoja Makholman Randén- suvusta, koonnut Hugo Lagström, Muistio Porissa 1949. 

 

Irma Leppäsen kesällä 1948 keräämä Makholman kalastusta käsittelevä sanasto. 

 

MITAT (fi.wikipedia.org: Vanhat suomalaiset mittayksiköt,  ruotsalainen järjestelmä). 

 

1 kyynärä = 1/3 syltä = 2 jalkaa = 24 tuumaa = 0,594 m. 

 

1 jalka (0,297 m) = 12 tuumaa.  

1 kortteli eli vaaksa = 1/4 kyynärää = 1/2 jalkaa = 0,148 m. 

 

1 tuuma = 1/24 kyynärää = 2,474 cm. 

 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kyyn%C3%A4r%C3%A4
http://fi.wikipedia.org/wiki/Jalka_(mittayksikk%C3%B6)
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kortteli_(mittayksikk%C3%B6)&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/wiki/Vaaksa
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tuuma

