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Tuulastaminen.
a) A
traintuulastus.
Tuulastamista harjoitetaan ainoastaan syksykesällä. Jo
heinäkuun lopulla rupeaa vanha tuulasinies tarkastelemaan tal
vella polttorankoin *) seasta keräämiänsä tervaksia: olisivatko
,,muijiin kanalijat44 ne kenties kantaneet uuninsytykkeiksi ja
„että kuinka pitkällekö ne riittävät, vai pitikö mänemän ter
vaskantoja metästä lisäksi ettimään ja läijään panemaan44. Kun
sitten tulee kuuton aika ja tuuli tyyntyy, kantaa hän illan
suussa tervakset, tu u la s k o u r a n ja a tr a im e n rantaan, pistää
tu u la s k o u ra n v a r r e n k e u lim a ise e n k a a re n k o loon ja köyttää
putken kohdalta nuoralla tie v in n e n ä ä n kiinni, ottaa pojan
tai toisen miehen toveriksi huopaamaan, tahi menee yksi
näänkin, jos ei satu apulaista saamaan. Sitten lykkää hän
veneen vesille, soutaa johonkin matalaan lahteen, missä ei
vesi ole 1/2 syltä syvempää, latoo tervaksia tu u la s k o u ra n h a a 
r o ih in , virittää tulta ja lähtee liikkeelle.
Jos on saanut huopaajan, ei hänellä ole muuta työtä kuin komentaminen, ter
vasten kouraan mättäminen sekä kalojen tarkastus ja, jos niitä
näkyy, siitä seuraava atraimella lyöminen. Mutta jos ei ole
huopaajaa, täytyy vielä toisella „käjellä piellä442) a iro a ja lyk
kiä alusta eteenpäin. Jotka yksinään tuulastavat, käyttävät
mieluummin r u u h ta kuin v e n e ttä .
A t r a i m e n terä, joksi nimitetään koko sen rautaista osaa,
on 8 tuum. leveä; siinä on 10 suoraa hiukan litteää p i ik k iä ,
Polttopuiksi koettujen rankojen 1. puunrunkojen.
2) pidellä.
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jotka ovat korttelin pituisia ja x/4 tuuman vahvuisia, jokai
sessa piikissä sisimäisellä sivulla vä h ä — ainoastaan toisessa
keskimäisessä piikissä sitä ei ole, syystä kun sitten keskinäi
sen ravon osalle tulis 2 väkää, ja se on liikaa. Suoraa 8
tuum. pitkää rautaa, johon piikit ovat kiinnitetyt, sanotaan
h a m a r a k s i.
V a r s i on hoikasta kuusesta, l 1
/2 sylen pituinen,
ja on V2 kyynärän pituisen v a r s p u tk e n kautta, joka
alkaa keskihamarasta, yhdistetty terään. — Tuulaskoura on tylsäkulmaksi taivutettu 2 kyyn., pi
tuinen rautakanki, josta lyhempi pää muodostuu
putkeksi, „ k a u la k s i“ , ja pitempään päähän on yh
distetty, ristiin emäraudan kanssa, korttelin pää
hän toisistansa, kolme hoikempaa rautaa, joiden
päät ovat suorakulmaisesti ylöspäin taivutetut, si
ten että pohja on jäänyt ll/2 korttelin levyiseksi
ja sivut saman korkuisiksi. Putkesta alkaa vielä
suora, 1V2 kyyn. pitkä, puinen tu n la s k o u ra n v a r s i .
Edellä mainittuja poikkirautoja sanotaan h a a ro ik s i .
Monessa kylässä, rannikolla, missä vaan on
Atrain.
tuulastukselle sopiva kalavesi, löytyy joku itsellinen
1. Piikki.
joka tuulastusta harjoittaa syksykesän varsinaisena
2. Väkä.
3. Hamara. elinkeinonaan. Ja tavallisesti ei kyläkunta, vaikka
4. Varsputki.
ei hänellä ole pientäkään osaa yhteiseen kalaveteen,
5. Varsi.
estä siitä.
Tuulastamalla saadaan haukia, ahvenia, lahnoja,
\jz> isäynäitä, siikoja ja angerjaksia. Hauki makaa paikal/
lansa kuin rahe pohjassa ja on siis helppo satuttaa,
IL
ahven on niin kerkeä, että usein parhaimmankin lyöjän
atraimen edestä, jollei kokonaan karkaa, niin ainakin
ehtii kääntää päänsä pyrstön sijalle; lahna, säynäs ja
varsinkin siika on melkein aina liikkeessä ja kysytään
I
niiden lyömisessä enempi taitoa. Angerijakseen saa
aina sattumaan, mutta se vetää joskus itsensä pois
Tuulaskoura. piikkien alta ja painuu mudan sisään, väliin taas lyö
1. H aarat, itsensä atrainputken ympäri ja tulee ylös, vaikka ei
3 . Varsi, olisi yksikään piikki ruum
iissa kiinni.
tK

%
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b) H
aavituulastus.
Haaveja ei käytetä muita kuin piikkikaloja tuulastellessa.
Näitä kaloja on ainoastaan meressä ja alkaa niiden pyynti
syyskuun lopulla. Tätä ennen kesällä ovat nämä kalat niin
laihoja, ettei pyynti rasvaa varten kannata ja syötäviksi taasen
ei moisista piikkisistä elukoista ole.
Jos ei meri ole kaikkialla tyyni, menee tuulastaja jo
honkin rannan varjoon, missä vähänkin löytää laineetonta
vettä, olipa sitten matalaa tai syvää, virittää valkean tuulaskouraan ja antaa huopaajan pitää venettä liikkeessä. Piikkikaloilla on se omituinen halu, että ne vastustamattomasti rien
tävät tulta kohti, tunkien itsensä ihan sen alle niin sakeasti
ja semmoisella voimalla, että päällimmäiset alimmaisten pa
kotuksesta kohoutuvat elävänä läjänä vedenpintaa korkeam
malle. Nyt mät
täätuulastajahaa
§§t
villa minkä ennättääj ahuopaaj a
pitää venettä hil
jaisessa liikkees
sä, sillä siten ka
Piikkikalahaavi (0,6 m. läpimit.).
lat yhä parem
1. Vanne. 2. Pussi eli verkko. 3. Varsi.
min kokoontuvat.
Usein tapahtuu, että tällä tavalla tunnissa tai parissa mäte
tään näitä kaloja yhdellä haavilla ison veneen lasti. Ei kui
tenkaan aina ole näin hyvää onnea, sillä joskus eivät kalat
kokoonnu tulen alle, vaikka niitä olisikin saapuvilla.
Haavituulastusta harjoitetaan eniten salmissa ja pitkin
rantapenkerettä, missä veden syvyys tulee suuremmaksi, ja
edellä sanotusta ajasta aina myöhäisimpään syksyyn saakka.
Kun pyytö tapahtuu pääasiassa syvillä vesillä, täytyy
laivakulun tähden tarkasti karttaa kulkuväylää, sillä saattai
sihan tuulasvalkea erehdyttää laivat oikeasta suunnasta. Tästä
syystä on haavituulastusta paljon rajoitettu.
Piikkikaloista keittävät kalastajat piikkikalanrasvaa, pa
dassa veden seassa, mättäen rasvan (öljyn) kauhalla pois sen
mukaan, kuin sitä kohoutuu veden päälle. Jäännökset ovat
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oivallista lannoitusainetta, „putia“, „putaau. Ennen, kun ei
Venäjän hallitus ottanut piikkikalan rasvasta tullia, oli tämän
kalan pyynti kalastajille muutamissa paikoissa miltei parhaana
tulolähteenä.
P iik k ik ä la h a a v i on kudottu n u o tta r ih m a s ta niin tiheäksi
kuin vaan on saatu.

Kolkalla käynti. *)
Kalojen tappamista lyömällä k irv e s h a m a ra lla jäähän ka
lan kohdalle lienee haijoitettu joskus, mutta ei senkään ver
taa, että sitä kannattaisi kalanpyydöksi sanoa. Jos kala pökertyy iskusta, hakataan reikä jäähän ja otetaan saalis ylös.
On saatu pieniä haukia.

Verkoilla pyynti.
a) H
ailverkko.
Ei ole vielä montakaan vuosikymmentä kulunut siitä,
kun hailien pyynti verkoilla rupesi tulemaan yleisemmäksi,
pääsemään nuottapyydön rinnalle ja sen vihdoin voittamaan.
Nykyään on jo v e r k k o p y y tö jättänyt kauaksi taaksensa n u o tta 
p y y d ö n kutuhailin kalastuksessa.
Jonakuna, vaikka harvan^,
vuonna tapahtuu sentään ihan päinvastoin: nuottapyytö antaa
hyvästi, mutta verkkopyytö hyvin vähän. Siihen saattaa olla
monta syytä, joita tässä kävisi pitkäksi selitteleminen, niin
kuin haililajin arvaamaton pienemmäksi muuttuminen, niiden
kutemaan kokoontuminen vastoin tavallisuutta kovin lähelle
maata y. m. Sentähden pitää kunnollisen hailienpyytäjän olla
varustettuna sekä nuotalla että verkoilla.
Paitse kevätkutu-kalastusta, joka alkaa Erikin päivän ai
koina ja loppuu Juhannuksena ja jota edelläkerrotulla tarkoil ) Tätä nimitystä ei tunneta täällä.
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tetaan, kalastetaan verkoilla hailia „mätäkudussa“ mätäkuussa
Elokuun keskivaiheilla, jolloin myös haili, vaikka paljon pie
nemmässä määrässä kuin keväällä, tulee matalikolle kutemaan,
ja syksykesällä syvemmiltä vesiltä, „mutiilta“, kun hailit niissä
oleksivat, sekä oikein myöhään talven alla, kun syksyhaili ran
nikolle noustuaan palaa takaisin syville vesille.
Verkot valmistetaan kotona ja on niiden kutominen osaksi
miestenkin, mutta erittäinkin
naisten ja lasten tehtävänä tal
ven kuluessa, varsinkin puhdeaikoina. Iltasilla näkee kalas
tajan perheessä useampien harkkien edessä kutojia näppärästi
verkkoa pistämässä.]
H a ilv e r k k o kudotaan kak
sinkertaisesta Tampereen liinarihmasta, k a tu v e r k o t paksum
masta, m u ta v e r k o t hienommasta.
Erityisiä mutaverkkoja ei kui
tenkaan liene monella kalasta
jalla, vaan käytetään niitä yh
dessä kutuverkkojen kanssa kevätkudussa, kun silloin on kiire
aika ja tarvitaan enemmän pyy
dyksiä. Mutiilla hailit ovat har
vemmassa ja liikkuvat hitaam
min kuin kudussa, eivätkä sentähden käy paksurihmaisiin kuHarkki.
tuverkkoihin, jotka taasen kes
2. Keränrotti. 3. Varsi.
tävyyden ja kiireisen pitelyn va 4.1. Jalka.
Verkko. 5. Korva. 6. Poimuralta ovat semmoisiksi valmis puikko. 7. Rihmakela. 8. Kelannapa.
tetut. Siitä syystä tehdään toisia
verkkoja hienommasta langasta ja kutsutaan mutaverkoiksi,
ehkä niitä usein kudussakin käytetään.
Kudotaan myöskin, vaikka vähemmässä määrässä, hailverkkoja kotona kehrätystä yksinkertaisesta pellavasrihmasta.
Joka rupeaa verkkoa kutomaan, tarvitsee työkaluiksensa
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verk k o k a rk in ,

kävyn,

k a lv o s im e n , k o ir a s im e n , r ih m a k e la n

ja

p o i m u p u ik o n .
V e rk k o h a rk k iin
kuuluu 3 korttelia pitkä ja 2 korttelia
leveä h a r k in ja lk a , jonka toiseen päähän on koverrettu „ r o t t i “ 2)
r ih m a k e r ä ä varten ja keskelle pystyyn kiinnitetty
l 1/2kyynärän korkuinen, käsivarren paksuinen k a r k in
va rsi.
Varren yläpäästä lähtee 2 sarven muotoista,
1V2 korttelin pituista k a r k in k o r v a a , joiden huiput
ulkonevat sivuille 2 korttelin päähän toisistansa, ja
niihin on koverrettu yhtäsuuntaisesti lovi kumpai
H arkki.
seenkin, mihin taas k ela n n a p a asetetaan. —
Myös tehdään semmoisia harkkia, joissa varren
muodostaa 2 hoikempaa puuta, jotka lähtevät
rinnattain korttelin välimatkalla harkin jalasta,
edeten huipuista 1/ 2 kyynärän päähän toisistansa.
1/ 2 kyynärän päässä huipuista alaspäin yhdistää
poikkipuu nämät toisihinsa, eroittaen huiput
korviksi.
K ä p y on 1
/2 tuuman levyinen ja korttelin
K äp y.
pituinen 3), ohkasesta päreestä tai luusta tehty.
1. K ieli. 2. Sakarat.
Sen toinen pää on teritetty ja tämän keskelle kaverrettu l x/2 tuuman pituinen lipake, » k ä v y n
k ie liu.
Toiseen päähän käpyä on leikattu sar
K a iv os in .
vet, » k ä v y n s a k a r a tu.
K a i v o s i n on korttelin pituinen, samoin oh
kasesta päreestä tai luusta tehty lasta; leveys
sen mukaan kuinka harvaa verkkoa tai nuottaa
kudotaan.
K o i r a s i n on jonkun tuuman pituinen puupalikka, jonka toiseen päähän on näverretty
K oira sin .
koukku.

*) Yhteinen nimitys „h a rkkiu; sanotaan verkkoharkiksi tai
nuottaharkiksi sen mukaan mikä teos siinä on riippumassa sillä erää.
2) Kuoppa. Yleensä sanotaan paikkakunnalla pieniä kuoppia
„rottiiksi“ .
3) Tietysti pitää kävyn olla isomman, jos kudotaan harvem
paa verkkoa eli nuottaa.
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R ih m a k e la on \ xj 2 korttelin pituinen rulla.
Sen mo
lemmat päät ovat ymmyijäiset, 4 tuumaa läpimitaten, tehdyt
ohkasesta laudasta. Näitä yhdistää pyöreät varvut jättäen
pääpyöräin reunat tuuman verran korkeammalle estämään rih
maa laukeamasta pois kelalta. Molemmissa pääpyörissä on
keskellä reikä, johon k e la n n a p a on pistetty.
P o im u p u ik k o on latuskainenx), 3 korttelin pituinen, suora,
toisesta päästä teritetty puupiikki.
Verkon kutomisen hommaan2) ruvetessa pannaan en
siksi r ih m a v y y h t i tavallisiin k e r in la u to ih in , jotka asetetaan
k a r k in taakse. Rihman nenä solmetaan yhteen k ela n v a r 
p u u n ja kutoja rupeaa kämmenellänsä vedellen pyörittämään
kelaa, tehden sitä kunnes tämä täyttyy rihmasta. Nyt kiin
nittää kutoja rihman nenän k ä v y n k ieleen , johtaa rihman s a k a r a in kautta kävyn vastaiselle sivulle, painaa kielen taakse
pohjukkaalle, sitten taas toiselle sivulle j. n. e., kunnes käpy
tulee täyteen „kävytyksi“.
Tämän jälkeen alkaa varsinainen verkon lu o m in e n . Hailverkko kudotaan niin tiheää, että menee kortteliin 91/2 tai
10 kertaa, s. o. solmujen väliä. Otetaan kävylle toveriksi tä
män levyinen kalvosin, josta kalusta riippuu verkon tiheys.
Kutoja ottaa nyt kävyltä rihman nenän, solmeaa siitä tuuman
pituisen länkin, joka tulee verkon ensimmäiseksi silm ä ksi, ja
kiinnittää sen harkin korvaan. Pitäen käpyä oikeassa kädes
sään asettaa hän vasemmassa kädessään olevan kalvosimen
rihman alle, pistää kävyn tekemänsä länkin lävitse ylhäältä
alaspäin ja kiinnittää, jotta rihma tulee tiukalle kalvosimen
ympäri, länkin pohjukkaan kalvosimen yläreunaan kiinni. Sitten
painaa hän vasemman kätensä keskisormella kalvosimen alitse
sen yläreunaa vasten olevan rihman ja länkin pohjukkaan
päälle, ettei syntymaisillään oleva verkon silmä pääse heltenemään. Nyt pistää hän uudelleen kävyn länkin lävitse al
haalta ylöspäin jättäen rihman pohjukkaan pistoksen taakse,
vetää tiukalle, ja niin syntyy s o lm i kalvosimen yläreunaa vas-

0 litteä.
2) touhuun.
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ten, sekä on verkon ensimmäinen kutomalla tehty s ilm ä muo
dostunut. Sitten vetää hän kalvosimen pois silmästä, — sillä
luonnoksessa ei kudota kun yksi silmä k e r ta a n , — asettaa sen
taasen rihman alle ja kutoo samalla tavalla toisen silmän, ja
niin edelleen. Siten syntyy v e r k o n lu o n n o s , jossa on vaan
kaksi silmäriviä rinnakkain, siten että toisessa reunassa on
solmu ja toisessa keskiosa silmästä samalla kohdalla. Sen
mukaan kuin luonnos jatkuu, kääritään sitä harkin konien
ympärille. Luonnos tehdään niin pitkä, kuin leveäksi kudot
tavaa aiotaan.
Verkkoa kudotaan sekä pystyyn että suolelle. P y s t y y n
k u to m isek si sanotaan sitä, kun luonnos tehdään niin pitkäksi
kuin verkon pituus on aiottu ja sen korkeutta jatketaan ku
dottaessa. S u o le lle k u to m isek si sanotaan taasen, kun luonnos
määrää verkon korkeuden ja pituutta jatketaan kudottaessa.

Luonnoksen tultua tarpeellisen pitkäksi puretaan se harkilta ja ajetaan paksummalle rihmalle, siten että tämä pistel
lään kaikkien luonnoksen toisen reunan silmien lävitse. Rih
man päät solmetaan yhteen ja pannaan tästä verkko harkin
korvaan riippumaan.
Varsinainen k u t o m in e n alkaa nyt. K o i r a s i n , jolla on
tarkoituksena pitää painollansa äärimmäisiä silmiä suorana,
kiinnitetään siihen silmään, josta äsken luominen alkoi, ja kä
vyllä, joka vielä on kiinni luonnoksen toisessa päässä, aletaan
kutoa. Kutoessa tehdään s ilm ä t samoin kuin luodessakin,
paitse että, kun luodessa kudotaan vain yksi silmä kertaan ja
siis jokaisen perästä pitää kalvosinta muuttaa, kutoessa kudo
taan satoja, pystyyn kutoessa tuhansiakin, silmiä ja niin saa
kalvosin täyttyä niistä, vieläpä täytyy niitä usein välillä lykätä
siitä poiskin, ennenkuin kerran päähän päästään ja muuttaa
saadaan.

11

1

•Koirasiinen asemasta käyttävät useat verkon reunimaisia
silmiä suorana pitämässä k a p u lo ita . Ne ovat kaksi, jonkun
tuuman pituista, sormen paksuista puupalikkaa, joiden toisiin
päihin on koverrettu tuuman pituinen k a u la . Kaulaan kää
ritään rihmaa, jonka purkaantumisen estämiseksi kie
taistaan silmukka ja pää solmetaan verkon äärimmäi
seen silmään kiinni. Luonnollisesti asetetaan täten
kapula kumpaankin verkon reunaan. Kun sitten eh
ditään kutoa kerta päähän, pyöritetään kapulaa kä
dessä, jolloin yksinkertainen silmukas laskee rihmaa
purkaantumaan. Nyt kierretään kapulaa k ä p y r ih m a n
ympäri, niin kauan että rihma tulee tuuman pituu Kapula.
delta kerratuksi s. o. kaksinkertaiseksi, ja jätetään
sitten kapula rauhaan. Kapuloita käyttämällä tulee verk on
r e u n a , s. o. äärimmäiset silmät, vahvemmaksi, tulee kerra
tusta rihmasta.
Kun verkko saadaan kudotuksi kyynärää pitkäksi tai kor
keaksi (sen mukaan kummalla tavalla sitä kudotaan), niin että
sen alapää jo tapaa laattiaan riip
puessa, ajetaan se p o im u p u ik o lle ,
ettei kudonta tulisi vinoa. Poimupuikko pistellään yhtä kertaa myö
ten jokaisesta silmästä toisesta reu
nasta toiseen ja nostetaan sitten
k a r k in k o r v ie n taakse kannattimeksi verkolle. Verkon jatkuttua
taaskin saman pituuden muutetaan
poimupuikkoa ja verkkoa kääri
tään harkin korvien ympärille.
Kutoessa on muutoin tarkat
tava, ettei tule h ä r k iä eikä ju o k s u 1. Kerta. 2. Silmäpako. 3. Kolrnes ilm iä .
kanta. 4. Härkä.
Häräksi sanotaan silmää, joka
erehdyksessä jää väliin kutomattomaksi. Juoksusilmä syntyy,
jos ei viimeistä pistosta tehtäessä r ih m a n p o h ju k a s jää kä
vyn takapuolelle, s. o. käpy kulje pohjukkaan lävitse, tai jos
ei kutoja osaa sormellansa painaa tarpeeksi lujasti kalvosimen
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reunaa vasten, jolloin ju o k s iis ilm ä syntyy vaikka p i s t o k s e t olisi
tehty kuinka oikein. Viimeksi mainitulla tavalla syntyy juoksusilmiä sitä enempi, kuta hienompaa ja sileämpää rihma on.
Usea saattava nuotankutoja, jos rupeaa verkkoa kutomaan,
tekee tuhottomasti tämmöisiä juoksusilmiä, ennen
kuin perehtyy asiaan, ja moni ei perehdykkään.
Ensimmältä, kun hailverkkoja ruvettiin käyttä
mään, tehtiin ne ainoastaan 50 silmää (100 kertaa)
eli 21/2 kyynärää korkeita, mutta nykyään kudotaan
°tämäUä8" ^0 silmäisiä (200 kertaisia) eli 5 kyynärää korkeita,
syntynyt
sekä 21 syltä pitkiä suoraksi vedettyinä pauloittajuoksusiima matta. On koetettu tehdä 150 silmäisiäkin verkkoja,
mutta toivottu parempi saaliintulos ei ole vastannut
niitä vaikeuksia, joita verkkojen liiallinen isous on niiden käyt
tämisessä synnyttänyt.
Viimeksi kudotaan verkkoon 2 kertaa hiukan paksum
masta rihmasta kumpaankin reunaan ja sanotaan näitä sil
miä ä ä rsilm ik si.
K u t o m i s e n jälkeen alkaa p a u lo it ta m in e n .
Ennen käy
tettiin usein jo u h ip a u lo ja , mutta nykyään tehdään kaikki hailverkkojen p a u la t h y y s s in g is tä , joka on kaksin- tai kolminker
taista tervattua säiettä. Hyyssinki ei kestä sinänsä paulana,
vaan on se kierrettävä kaksinkertaiseksi, kelattava kaksi yh
teen. Hyyssinkiä ostetaan kauppiailta.
K e la a m is e e n tai „ y h te e n ly ö m is e e n u tarvitaan kolme ke laa, kokonaan toisenlaisia kuin edellä kerrottu rihmakela.
Näistä keloista on kaksi pie
nempää ja yksi isompi, jota
myöskin toisissa paikoissa sano
taan ve iv ik s i. Kela on melkein
neliönmuotoinen raami, jonka
ulkopää ori vähän leveämpi ja
molemmat pääpuut ulottuvat
kummallekin sivulle tuuman pituisiksi sarviksi. Raamin kes
keltä, lävistäen sen molemmat p ä ä p u u t, kulkee a k s e li; sen toi
nen pää on muodostettu kädensijaksi, k e la n p ä ä k si, ja toiseen
päähän tehty nuppi estää raamin poispääsyä. Pienemmät ke-
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lat ovat noin korttelia leveät sekä pitkät, isompi puolen
kyynärää.
Kun ruvetaan kelaamaan, kiinnitetään isompi kela päästä
(navasta) lujasti seinään, suorasti kaivettuun reikään. Pure
taan h y y s s in k iv y h ti ja jaetaan kahtia solmeamalla keskeltä
is o n k e la n pääpuuhun kiinni.
Molemmat puoliskot hyyssingistä kääritään sitten pienille keloille vasemmalta oikealle isom
man pään kautta katsoen. Kelaaja ottaa nyt pienemmät ke
lat, kelan kumpaankin käteensä, siirtyy vastaisen seinän puo
lelle, tiukkaa hyyssingit kireälle ja rupeaa, seisoen kädet
suorana päin isoon kelaan, huitomaan, „lyömään yhteen44, kä
sillänsä tehden kierrosta vasemmalta oikealle. Molemmat hyys
singit tulevat täten yhä kieremmiksi; iso kela seinässä rupeaa
pyörimään köyttäen hyyssingit yhteen. Pieniltä keloilta pur
kaantuu tätä itsestänsä, sen mukaan kuin kieriäminen ja yhteenköyttäytyminen lisää vaatii; se, että keloille on kääritty
vasenkätisesti, estää liiaksi purkaantumasta. Kun kelaajan ja
ison kelan väli on köyttäytynyt kaikki yhteen ja kun vas
tainen seinä estää häntä etenemästä, vetää hän köytöksen
ulkopään silmukalle, ettei pääse lievenemään, sekä menee ja
käärii sen valmiina p a u la n a isolle kelalle. Sitten jatkaa lyö
mistä kunnes hyyssinki loppuu pieniltä keloilta ja koko vyhti
on siten valmiina paulana käärittynä isolle kelalle.
Sitten vedetään näin saatu paula virumaan x) tuvan or
sien välille. Jonkun päivän perästä otetaan se pois ja p a u 
lo itta m in e n 2
) alkaa.
Otetaan 19 kerran välin pituus verkosta yhteen mittaan.3)
Tälle pituudelle kudotaan a la p a u la a n 19 verkonsilmää ja y lä p a u la a n 4
) 18. Verkko tulee täten noin toisen puolen kokoon,
s. o. lyhemmäksi, eli 10 syltä pitkäksi. 5) P a u lo to s r ih m a on
paksumpaa kuin ver k k o r ih m a eli noin sukkalangan paksuista,
x) venymään.
2) myöskin: paulottam inen.
3) Tätä mittaa sanotaan tapeeksi.
4) Sanotaan myöskin päälipaulaksi.
5) Alapaula tulee vähän pitemmäksi, s. o. „lousimmaksi“ 1. löy
semmäksi.
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ja sanotaan sitä toisin paikoin ta m p sa rih m a k s i, myöskin s a n taloksi. Paulaan kiinni kutominen tapahtuu kävyllä, ilman kalvosimetta, ja tulee täten verkkoon 1 kerta lisään korkeutta
kummankin paulan osalta. Kalvosimen käyttämisen korvaa
pauloittajan tarkka silmä. S o lm u t tehdään samoin kun ku
teessakin.
Ylä- sekä alapaulaan molempiin verkonpäihin tehdään
paulasta puolen kyynärän pituiset länkit, joita sanotaan k a r
va ik si.
P ä ä p a u la yhdistää verkon päissä ala- sekä yläpaulan
toisiinsa ja sitä ei ole paulottaessa kudottu kiinni ä ä r s ilm iin
kuten jälkimäiset, vaan kulkee se vallollisena näiden lävitse.
Paulalle l) saatua ruvetaan verkkoa k a iu tta m a a n . Alapaula on pian kaiutettu. Paksun sukkalangan laisesta k iv e s rih m a sta 2
) leikellään kyynärän pituisia pätkiä, solmeillaan nii
den molemmat päät toisiinsa ja niin saatu 1/ 2 kyynärän pi
tuinen länkki, „ k iv e s “ , vedetään silmukalle paulaan kiinni.
Noin 15 tämmöistä kivestä riittää yhteen verkkoon ja tulevat
ne vähän yli 2 kyynärän päähän toisistansa.
Yläpaulaan käytettiin ennen tuohi-» p u l l o j a 11, mutta nyt
poikkeuksetta joko valmiita k o rk k ia tai korkkikaarnasta käyt
täjien valmistamia. Tehdään korkkilevystä 60 kappaletta 21/*
tuuman pituisia, l l/ 2 tuuman levyisiä, tasasivuisia korkkia,
köytetään ne k o rk k irih m a lla molemmista päistä lujasti pau
laan kiinni, kyynärän päähän toisistansa. Kutuverkko sopii
kaiuttaa rankemmaksi, s. o. siihen sopii panna enempi kohoa
ja siis myös painoa, kuin mutaverkkoon.
Yhtä tärkeä työ, kuin uusien verkkojen kutominen, on ka
lastajalle kevättalvella vanhojen verkkojen parantaminen. Verkko
vedetään toisesta päästä kulkemaan yli tuvan orren, katsotaan
tarkasti reijät ja parannetaan p a r a n n u s -r i h m a ll a kävyn avulla.
S ilm ä p a o t 3
), k o lm e k a n n a t 4) ja suuremmat laukut tehdään kaikki
0 Pauloitetuksi.
2) Kansa sanoo aina villaista lankaa langaksi ja liinaista lan
kaa rihmaksi. Pehmeää puuvillaista puuv. langaksi, kovaa rihmaksi.
3) Silmäpaoksi sanotaan, kun yksi rihma on taittunut.
4) Kolmekanta syntyy kun kaksi samaan solmeen kuuluvaa
rihmaa, jotka tekevät kulman keskenänsä, ovat taittuneet.
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eheäksi. Sen mukaan, kuin parannus jatkuu, vedetään verk
koa, kunnes se tulee kaikki orren yli kulkeneeksi.
V e r k k o je n v ä r jä y s tapahtuu keväillä.
Pannaan pataan
veden sekaan riselilastuja, vähän sinikiveä ja runsaasti tuoreita
lepänkuoria. Sitten upotetaan uudet verkot sekä vaienneet
vanhat kiehuvaan liuokseen, otetaan ylös ja kuivataan.
Kuten alussa mainittiin, lähdetään keväillä Erikinpäivän
aikana kutuhailia kalastamaan. Jos verkkopyytöön aikovalla
ei ole itsellä niin paljoa pyydyksiä ja väkeä, että „koko ve
neen1
4* kannattaisi laittaa pyytöön, etsitään pyytotoverikkax),
3
2
joka panee puolestansa puolen veneen pyydön eli niinkuin so
vitaan. V e rk k o ven e esen tarvitaan väkeä 3 henkeä: 1 esmies,
joka pitää olla mieshenkilö ja jo usein ennen verkoilla käynnyt, sekä 2 muuta verkkomiestä, jotka saavat olla naisiakin.
Pyydyksiä pitää venhettä kohti olla 25 eli 30 verkkoa.
Monenlaisia kaluja tulee vielä kysymykseen, ennenkuin
pyytöön voidaan lähteä
ja verkot mereen saa
daan. Tärkeimmät ovat
v e rk k o k u p u t 2
) eli v ia t'6) ,
Verkkokupu.
joita venheesen tarvi
1. Vita. 2. Lehti. 3. Vitanuora.
taan 6 kappalettaja nii
hin kuhunkin 12 syltä v ita n u o r a , l y ö v i l u o t i 4) ja siihen 18
syltä ly ö v in u o r a a sekä 20 syltä a n k k u r in u o r a a a n k k u rik iv e e n .
Verkkokuppu eli vita on pään kokoinen ja muotoinen
pallo, jonka ylipäästä lähtee kyynärän pituinen, 5 tuuman le
vyinen, v i a n lehti. Pallon alla on reikä, johon vitanuora
kytketään.
Kun sitten nämätkin on saatu kaikki toimitetuiksi, ei ole
muuta kuin kantaa eväät y. m. „kimpsut44 veneesen ja lähteä
liikkeelle.
Jos on myötätuuli, levitetään purjeet ja annetaan mennä
1) osakas.
2) kuppu.
3) vita.
4) lyöviluoti on lyijy- tai rautapala.
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vilistää „ulos maista44, esroies istuu perässä ja toiset lojovatx)
verkkoläjän päällä. Mutta jos on vastainen, täytyy istua p i i talle, panna jalat p o t k a s in k a r tt a u n 2) , tarttua a ir o n ty v e e n sekä
alottaa jo alussa soutamista, joka on verkkomiehen pahin vit
saus. — Kun pyytäjällä ei satu olemaan osaa kruunulta arennille otettuihin maihin, joissa jo nuottakalastajat sijoitelevat,
ei hän viitsi mennä sinne pistäytymään ja kuulustelemaan,
joko mistään on kaloja noussut. Puhutaan vaan omassa kes
kuudessa, missä matalalla mennä keväänä ensin kala kävi, ja
ohjataan venhe sitä kohti. — Jossain luodossa tiepuolessa käy
dään keräämässä joukko soikeita nyrkinkokoisia kiviä verk k o k iv ik s i ja mätetään ne läjään venheesen k e s k ip iita n alle. Ki
vien pitää olla soikeita sentähden, että paremmin kestävät
kiveksissä. Otetaan myöskin yksi isompi kivi ankkurikiveksi
ja muutamia sitä vähän pienempiä ja d a n p ä ä k iv i k s i, joita
myöskin muutamissa paikoissa kutsutaan ja lk a k iv ik s i.
Tämän jälkeen k iv itä ä n verkot, joka tapahtuu siten, että
otetaan ensin yksi verkoista, jotka tähän saakka ovat olleet
yhdessä läjässä kukin sekaantumisen estämiseksi keskeltä kier
rettynä ja taivutettuna kaksin kerroin, ojastaan suoraksi pit
kin veneen pohjaa alapaula keskipiittaa vasten ja yläpaula
p e r a k e id a a n ; toinen henkilö ottaa kiinni p ä ä li - toinen a la p a i d a n k a r v iis ta ja rupeavat lappamaan verkkoa sivuun, alapaulasta lappaja pistäen jokaiseen k ivek seen kietasemaansa sil
mukkaan kiven ja katsoen tarkasti, että tämä tulee jäämään
m y y s y n alle, ettei sekaannu toisiin kiviin mereen laskiessa
eikä jää myysyn päälle. Kun yksi verkko näin tulee kiri
tyksi, otetaan toinen, asetetaan entisen rinnalle, solmitaan
ala- sekä päälipaulain karviista sen kanssa yhteen ja menetel
lään muutoin vasta kerrotulla tavalla. Kaikki verkot, jotka
sillä kertaa aiotaan laskea, kivitään ja solmeillaan täten yh
teen. Jos sitten laskiesssa ei panna kaikkia verkkoja yhteen
ja t a a n , päästetään sen verkon karviit auki, jolla jata pääte
tään. Jadaksi sanotaan verkkojonoa, kun se on meressä.
*) venytteleiksevät.
2) potkasinkarttu on pyöreä puu poikittain venettä korttelin
korkeudella pohjasta.
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Koska tässä ensikerran mainitsin m y y s y ä , tulee selittää,
että myysyksi sanotaan sekä nuotassa että verkossa näiden
kudottua osaa eroitukseksi muista osista, esimerkiksi v e rk o n
m y y s y , verkon paulat, n u o t a n m y y s y , nuotan paulat, laudat
j. n. e.
Ehditään sitä sitten vihdoin illan tullessa matalan tie
noille, kun on jo kuljettu 2 jopa 5 penikulmaa kotirannasta.
Esmies katsoo „maamerkkiistä“, että kun Hailluodon puokkix)
esk eu la n kohdalla rupeaa näkymään Houtereisen niemen ta
kaa ja oikealla kädellä oleva Hylkeisen letto *2) tulee Hiissaaren korkeimmalle kohdalle, niin pidettäisiin oltaman Topiiaksen matalalla. Käännetään vene ,,pakkiin“ ja viskataan lu oti
mereen. Oikeassa ollaan, 10 syltä vain vettä, paras alkupaikka.
Esmies sanoo, että 8-sylinen vesi on eskeulan kohdalla ja
päättää jadan laskettavaksi suoraan siihen suuntaan. M a s t i t
kaadetaan alas, esmies tarttuu a ir o ih in ja istuu esp iita lle sou
tamaan. Toiset verkkomiehet varustautuvat laskemaan. Vidan
alle silm u ste ta a n nuoraan pikkuinen kivi, että paremmin kes
täisi pystyssä. Vitanuora solmetaan verkon ala-.sekä päälipaulan karviin; väli vedetään vähän tiukemmalle kuin pääpaula. Alapaulan karviin sidotaan vitanuoran pään avulla j a 
d a n p ä ä k iv i.
Toinen verkkomies laskee sitten pääli- toinen
alipaulaa. Heidän on katsottava tarkasti, ettei verkon myysy
tartu kiinni veneen partaasen ja repeä sekä ettei kivet mene
myysyn päälle. Jataan lasketaan milloin 5 verkkoa, milloin
enempi ja sen loppupäähän pannaan myöskin vita.
Jos näkyy kajaita3) lentelevän matalan kohdalla, on saa
liin toivo parempi. A n k k u r i k iv i lasketaan mereen ja ruve
taan suurustelemaan.
Jos toinen matala ei ole kovin kaukana, soudetaan illanhämärissä sinne ja lasketaan muutamia verkkoja koetteeksi
„sisään“. Yön kuluessa soudetaan sitten takaisin ensimmäi
selle matalalle, nostetaan vitanuorasta verkonpää ylös ja, jos
*) majakka.
2) matala kallioluoto.
3) kajaa = kalakaija.
2
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nähdään kaloja käynneen siihen, lasketaan kaikki verkot me
reen. Laskettua vielä ankkuri sisään käydään ma’ata veneesen muutamiksi tunniksi.
Aamulla mennään verkkoja lappamaan. Pannaan kaksi
ja lk a p u u ta , — kantikkaiksi veistettyjä ja niin pitkiä että hy
västi ylettyvät — poikittain veneen peräpuolen yli partaiden
päälle. Näille nousee verkkomies seisomaan, vetää vitanuorasta verkon pään ylös ja rupeaa lappamaan verkkoa venheesen. Toinen henkilö on venheen pohjalla, sepii vitanuoran
sepeille x), päästää jalkakiven irti, hellittelee verkkokivet val
iolleen kiveksistä ja viskelee piitan alle, sekä vetää verkkoa,
joka lappajalta jää toiselle laidalle, keskiveneesen. Esmies
huopaa venettä. Jos on runsaasti kaloja, on lappajalla täysi
työ, täytyy vetää, vuoroin muutellen käsiä, sylen täydeltä verk
koa ja kastua märäksi kuin koira. Joskus ottaa verkko me
renpohjassa kiviin tai laivanraakkiin kiinni, eikä kohoakaan
ylös. Silloin lasketaan se verk
ko, joka kiinni on, takaisin me
reen, pannaan vita jälleen karviin ja mennään lappamaan ja
dan toisesta päästä. Jos ei sielSulkulauta.
täkäsinkään saada ylös, köyte
tään verkko tiukalle kiinni partaasen ja mennään itse toiselle
partaalle, jolloin verkko taittuu, jos ei muutoin irtaannu.
Kun on käynyt vähän kaloja verkkoihin, pannaan nämät
kaikki veneen peräpuolelle su lk u la u ta a vasten, joka estää niitä
kaatumasta k esk p iitta a vasten ja siten sulkemasta soututilaa.
Mutta jos saadaan paljon kaloja, viskataan sulkulauta ihan
keskpiittaan kiinni, ja verkkoja täytyy panna veneen etupuo
lellekin.
Sulkulauta on irtonainen, typistetyn kolmion muotoinen,
laudoista kokoon kyhätty, veneen väliseinä.
Vähällä saaliilla ei kannata pitkästä matkasta kotiin
mennä, jollei ole oltu niin pitkää aikaa pyydössä, että eväät
rupeavat loppumaan.
*) kiertää vyyhdille.
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Soudetaan siis johonkin läheiseen saareen, vedetään ver
kot maalle, päästellään Jcarvisolm ut auki, rävistellään kalat
pois, ruokitaan ne ja kuivataan verkot levittämällä kalliolle.
Rävistäminen tapahtuu siten, että kaksi henkilöä lappaa
verkkoa, toinen ala- ja toinen päälipaulasta, myysyn vetävät he
välillensä hyvin tiukalle ja puistelevat yht’aikaa. Kalat irtaan
tuvat täten ja sinkoilevat*) kalliolle. Ruokittua, s. o. perat
tua, huuhdotaan kalat ja suolataan mukana tuotuun puolikkoon
silakoiksi. Huuhtominen toimitetaan pienen huuhinkorin avulla.
Tämä hatara kori pannaan puolilleen hailia, mennään rannalle
ja painetaan kori kaloineen veteen. Kun hataraan koriin on
tulvannut kylliksi vettä, sekoittelee huuhtoja kädellänsä ka
loja, nostaa korin ylös ja ropsahuttaa vielä pari kertaa, että
vesi paremmin valuu pois. Täten tulevat hailit hyvin puh
taiksi, sillä nauka ja suomukset valuvat veden muassa pois.
Nauvaksi sanotaan veristä näljää, joka irtautuu kaloista. Suo
latessa hailia pannaan kappa suoloja tuhannen kalan osalle,
jopa hiukan enemmänkin. Kalojen jätteitä 1. sisälmyksiä sa
notaan totkuiksi. 2)
Verkoista veneesen valunut, sekä muutoin siihen tullut
vesi mätetään pois v isk a im e lla tai pumputaan 'p u m p u lla .
Hailia ei koskaan sanota tuimina, s. o. suolaamattomina,
silakoiksi. Sitten taas, kun ne ovat suolatut, ei niitä koskaan
sanota hailiksi. 3) Kaikkia muitakin kaloja sanotaan suolat
tuina silakoiksi, esim. lahnan silakoita, hauvin silakkaa, sären
silakkaa. Tämä sääntö on niin ankara, että jos on vaikka
ihan elävä ankerias tynnyrissä, kun sillä vaan on suolanrae
hännän päällä, niin on se „angeriaksen silakkaa44. En ole
sentään koskaan kuullut lausuttavan: hauvin silakka, lahnan
silakat, vaan: „hauvin silakkaa44, „lahnan silakoita44. Nimennössä lausutaan yksinkertaisesti: „lahna44, „hauvit44, olipa ne
sitte suolaisia tai suolaamattomia.
Silloin kun verkkomies saapi lastin tai puolikin kaloja,
*) Sanotaan: „tirsahtelevat“ .
2) Jotkut kuivaavat totkut päiväpaisteessa kivien päällä ja
juottavat veden seassa lampaille ja lehmille.
3) Joskus hailin silakoiksi.
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joka kyllä tapahtuu usein, kääntää hän venheensä etukeulan
kotia kohti. Täällä on rannassa verkkomiehiä odottamassa
koko kylän kotona oleva väki. Ja niillekös ilo tulee, joiden
venhe kalalastissa näkyviin ilmestyy; toisille se taasen närälle
pistää ja hiukan happamelta tuntuu, kun ei omaa venhettä
kuulukkaan.
Kotiin päästyä alkaa kova työ verkkomiehille. Jos ko
tona on kylliksi apua kalankorjuuseen, — joten paha kyllä
harvoin on asia, — niin pääsevät he, saatuansa kalat pois
verkoista ja verkot kuivatuiksi, lähtemään. Mutta jos on
päin vastoin, silloin täytyy verkkomiesten ruokkia, huuhtoa
ja suolata itse saaliinsa. Hyvän sään ollessa pitäisi kaikessa
tapauksessa ehtiä jälleen yöksi matalalle — ja se lisää työlle
kiirettä.
Joskus käy verkkoihin niin roikiast1) kaloja, ett’ei saada
venheesen mahtumaan. Silloin täytyy osa verkoista saaliinensa jättää mereen ja noutaa uudelleen. 2)
Kotona ahdetaan, a h eta a n , s. o. ripustetaan verkot v e rk k o v a p e is in tai n u o t t a p u ih in , n u o tta k ä r y lö ih in , kuivamaan.
Hailit suolataan tynnyreihin. Jonkun ajan perästä, kun
ovat kylliksi suolaantuneet, pannaan is k u p o h ja t tynnyrien päälle,
tihataan sammaleilla tai töppyillä tarkaksi3) ja viedään Wiroon
vaihdettavaksi viljaan. Saadaan 11/2—3 „täyttä“ rukiita.
Tavallisesti tapahtuu kalastus yöllä, vaan joskus saadaan
päivälläkin. Muutoin sanovat kalastajat voivansa pidättää ka
lat, „jos ei ne kovasti käy“, pitemmän aikaa matalalla pitä
mällä kalaisia verkkoja päivälläkin meressä.
Yerkkopyydön harjoittajalla ei tarvitse ollenkaan olla
omistusoikeutta kalaveteen, sillä ulkona meressä kaukana maista
olevat matalat eivät ole kenenkään yksityisen omaisuutta ja
kruunu taasen ei ole niitä tähän saakka arennille pannut, ja
toivottava olisi ettei kohtakaan panisi. Sentähden harjoittavatkin verkkopyytöä sekä saariston että rannikon asukkaat,
*) Runsaasti.
2) Sanotaan: „käydä hakemassa". Hakemisella ei koskaan tar
koiteta etsimistä, vaan noutamista.
3) veden pitäväksi.
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joilla pienen maatilkun varassa on kovin niukka toimeentulo.
Sentähden onkin verkkopyytö päässyt niin yleiseksi, jotta vä
liin viisikin kymmentä venettä on kokoontunut tuskin neliövirstaa käsittävälle matalalle. Ainoastaan niille mataloille, jotka
ovat 200 sylen päässä yksityisten tai kruunun arennille anne
tuista maista, ei kuka hyvänsä verkkomies pääse.
Vaikka näin suuressa määrässä tätä kalastusta harjoite
taan, vaikka on „rantalaisia“ ja „saaralaisia“ venheitä sekaisin,
ei kalastajain kesken riitoja tapahdu juuri ollenkaan. Yleisenä
sääntönä on, — jos matalalla ei ole kovin paljon venheitä, —
että kukaan ei laske toisen päälle, s. o. toisen jadan poikki,
verkkojansa. Ja vaikka on enempikin venheitä, kun ovat yht’aikaa tulleet matalalle, lähtevät kaikki rinnakkain yhteen suun
taan laskemaan — ja niin ei kenenkään verkot mene toisen
päälle. Mutta jos on monia kymmeniä veneitä ja eri aikoina saa
puneet, ei näitä sääntöjä voi seurata, sillä vitain paljoudesta ei
myöhempään tullut voi arvata kaikkien jatain suuntia ja tilan
ahtauskin pakoittaa ristiin laskemaan. Tämmöisestä tulee useim
miten alla olevalle jadalle enempi tappiota, kun verkko pai
nuu kurttuun, mutta eipä siitä hyötyä ole päälimmäisellekään,
sillä saattaapa se jäädä ylös pohjasta. Päällelaskijan täytyy
sitten aamulla ensin ottaa verkkonsa ylös; sillä jos alle jää
neet otetaan ensin, täytyy päällä olevat verkot päästellä karviista auki ja sitä kohtelua ovat ne jotka päällelaskevat saa
neet useinkin kokea.
Monella matalalla käy kala kaksi kertaa perättäin, siten
että ensin saadaan parina vuorokautena, sitten loppuu saalis,
kunnes viikon parin perästä taaskin saadaan parina vuorokau
tena. Isommilla mataloilla saattaa kutua kestää koko viikon
kin. Välistä tekevät hailit „valkianveen“, s. o. nousevat ma
talalle niin rajusti kutemaan, että vesi pyteröityy1) maukusta
ja niskasta. Silloin saadaan kaloja vaikka hatulla, mutta eipä
sitä puolta päivää kauemmin tätä menoa kestäkkään ja sen
keväinen hailinkutu siinä matalalla on tähän tykkänään lopL) samenee.
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punut. Enimraiten tapahtuu tämmöinen kutu ainoastaan ran
taa vasten, mutta kyllä joskus muuallakin matalalla.
Kumma kyllä, mutta en ole kuullut tapahtuvan, että
verkkomiehiä on meri syliinsä sulkenut, vaikka he yöt päivät,
hyvällä sekä pahalla säällä, kaksi ja puoli sylisessä purressansa
siellä joka kevät kuukauden ajan kelluvat; maa usein silmän
kantaman päässä.
K e v ä t k u d u n loputtua sa vu ste ta a n verkot saunassa tai
riihessä.
M ä t a k u t u u n ei ota juuri muut osaa kuin saarelaiset,
jotka pelkästään kalanpyydöllä hankkivat toimeentulo-tarpeensa.
Samoin on kesällä ulompana merellä tapahtuvan m u ta p y y d ö n
laita. Ainoastaan syksyllä ihan talven alla, kun syksyhaili
tulee lähemmäksi maita, pyytävät rantalaiset näitä verkoilla.
S y k s y h a ili on lihava ja rasvainen, k e vä th a ili sitävastaan
laiha ja ma’uton.
Keväillä, kun kutu loppuu, sekä syksyllä, kun hailit ru
peavat siirtymään pois maista, tulee niiden suoli hyvin täysi
näiseksi. Näitä hailia sanotaan „pulkkasuolisiksiuja kun niitä
rupeaa ilmestymään, tiedetään että saalis kohta on lopussa,
b
)Norssiverkkoeli norsverkko.
Semmoisten saarten asukkaat, joilla ei ole talvinuottapyytöä, eikä muuhunkaan tuottavampaan ansioon tilaisuutta,
ovat etsineet norssisyvän jossain saarensa läheisyydessä, jossa
sitten talven joutoaikoina koettavat ansaita vaikka pientäkin
tuloa verkoilla norssia pyytämällä.
Ennen kudottiin norssiverkot Tampereen kaksinkertai
sesta hienoimmasta liinarihmasta. Sittemmin rupesivat jotkut
hankkimaan Pietarista hyvin hienoa jouhimaista lumivalkoista
rihmaa ja kutoivat siitä verkkonsa. Nämät olivat paljoa kalaisempia kuin entiset verkot ja eipä pitkää aikaa kulunut,
ennenkuin Tampereen rihmasta norssiverkon teko täytyi lo
pettaa, sillä näihin ei enään käynyt kaloja.
Norssiverkko kudotaan samalla tavalla kuin hailverkkokin.
Sen kutominen vain vaatii suurempaa taitoa ja näppäryyttä,
sillä rihma on kovin hienoa ja liukasta.
Verkko (myysy) kudotaan 30 syltä pitkäksi, 15 silmää
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(30 kertaa) korkeaksi ja tiheys 10l/2 kertaa kortteliin. Paula
pannaan hienosta nyöristä. Pauloittamaan käydessä otetaan
ensin 19 kertaa tapeen mitaksi. Tällä mitataan sitte paulaa
ja tehdään merkki joka mitan (tapeen) päähän. Sitten lukee
paulottaja verkon äärsilmät, kiertäen jokaisen kahdeksannen
toista silmän. Kun hän nyt rupeaa kutomaan myysyä pau
laan kiinni, ei hänen tarvitse katsoa muuta, kuin että jokai
nen kierretty silmä tulee kudotuksi juuri tapeen merkkiin.
Verkko ei tule täten oikein puolta kokoon (noin 18 syltä
pitkäksi).
Päälipaula kaiutetaan tavallisilla p id lo n k o r k k iilla , jotka
pannaan kyynärän päähän toisistansa, joko köyttämällä pau
laan kiinni tai siten että paula pis
tetään korkkiin polttamalla lävis
tettyyn reikään. Alapaula kaiu
tetaan „sompiilla“, jotka rihmalla
tai litteällä juurella kytketään pau
laan. S o m p a on tehty soikeasta
tuohilapusta, kääntämällä lomat tä
män molempiin päihin ja taivut
tamalla nämät vastatusten, kun ensin on pieni kivi väliin pis
tetty. Samasta rihmasta tai juuresta, jolla tuohien päät ovat
yhdistetyt, riippuu sompa sitten
paulassa, yläpaulassa olevan kor
kin kohdalla.
Verkon toiseen päälipaulanx)
karviin on kytkettynä puolen kyy
närän pituinen käyrä verk k o p u ik k o , jonka toinen pää on kädensijaksi muodostettu. Tälle puikolle poimitaan sitten verkko
yläpaulasta — ja siinä se on aina paitse meressä ja kuivamassa
ollessansa. Puikon toiseen päähän (kärkeen) pistetään vastai
sessa päälipaulan karvissa oleva korkki, verkon pois laukea
misen estämiseksi.
Kun jää luullaan olevan tarpeeksi lujaa, kiirehtävät saa
ren asukkaat ..norssyvälle“, kukin koettaen ehtiä parhaimmalle
L) Yläpaula sama kuin päälipaula.
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paikalle. Ensin hakataan k o i a v e n t o 1), sitten tämän molem
mille sivuille, kahden verkonmitan päähän koiavennosta, suo
ralle linjalle kaksi h ä n tä a ve n to a , yksi kummallekin puolelle
koiaventoa, joka siten jää keskelle.
Näiden avantojen väli käsittää sitten yhteensä j a d a n .
L a s k e m in e n tapahtuu siten, että kun ensin on uitettu2
) u it t o n u ora 3
) 1. k o in u o r a koiavennosta häntäaventoon, solmeaa toi
nen henkilö koinuoran pään verkon karviin ja laskee verkkoa
puikolta koiavennosta sisään, samalla kun toinen vetää häntäavennosta koinuorasta verkkoa suoraksi. Kun yksi verkko on
täten saatu lasketuksi, pistää koiavennolla oleva henkilö las
ketun verkon puikon toisen verkon karvilänkin lävitse, yhdis
täen siten verkot, ja laskee tämän samalla tavalla. Näin on
saatu koiavennon ja toisen häntäavennon väli täytetyksi. Sa
moin lasketaan sitten toisen häntäavennon väli. Koiavennossa
yhdistetään molempain avantovälien verkot yhteen köyttämällä
n a p a n u o r a lla ensimmäiset puikoista toisiinsa; — täten tulee
jataan 4 verkkoa. Napanuoran pitää olla niin pitkän, että se
hyvästi ylettyy avannon reunalle verkon ollessa pohjassa. Sitä
osaa koinuorasta, joka jää veteen verkon pohjassa ollessa ja
joka on tavallisesti vähän paksumpaa, sanotaan p o h ja n u o r a k s L
Koinuora onkin oikeastaan tämän pohjanuoran irtonainenjatko,
joka solmetaan kokemaan käydessä aina sen jätän pohjanuo
ran päähän, jota koetaan.
Varakkaammilla pyytäjillä on useampia jatoja pyydössä,
köyhemmillä ainoastaan yksi.
Verkkoja k ok em assa 4) käydään joka aamu. Kotoa vie
dään aina yksi tai kaksi kuivaa verkkoa 5), sen mukaan kuinka
suuri pyytö on, laskettavaksi mereen, että taasen yhtä monta
märkää verkkoa saadaan tuoda kuivattavaksi. Tällä tavalla
*) myöskin: kolnavanto. Wehkalahdessa: avento. Wirolahd.:
avanto.
2) Uittamisesta puhutaan talvinuottakalastuksesta kerrottaessa.
3) Yleisemmin: koinuora.
4) Kun „koetaan“ pyydystä, tarkoitetaan sillä semmoista saa
liin pois ottamista, jossa pyydys jä ä edelleen pyytöön.
5) Tätä verkkoa kutsutaan muuttoverkoksi.
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kuivataan sekä parannetaan verkkoja koko pyytöaika, yksi tai
kaksi kerrassansa vuorotellen. Siten eivät verkot liian kauan
tule olemaan meressä, joka tekisi ne liivaisiksix) sekä kartut
taisi kovin paljon ylimääräisiä reikiä hienoon myysyyn.
Ruvetessa kokemaan vetää ensin toinen kokija koiavennosta napanuorasta verkon ylös pohjasta ja rupeaa poimimaan
puikolle, samalla kun toinen häntäavennolla on pohjanuorasta
myöskin vetänyt verkon ylös ja nyt laskee nuoraa sen mu
kaan kuin lappaja poimii ja vetää. Saatua kaksi verkkoa eli
toinen puoli jataa ylös irroitetaan kalat ja lasketaan verkot
jälleen mereen. Toisen jatapuoliskon kanssa menetellään sa
moin. Tietysti se verkko eroitetaan pois, joka tulee kotiin
vietäväksi, ja kuiva pannaan sijaan.
Jos on pakkainen ja kova tuuli, levittää lappaja maton
vaijoksi tuulen puolelle, että tarkenee lappaa.
Märkä verkko tai verkot kuivataan tuvassa viritettynä
seinälle nauloihin. Näitä verkkoja ei koskaan värjätä eikä
juuri savusteta.
Jos käy virta meressä ja painaa verkon ,,pitkin pohjaa“ 2), syövät pohjassa möyrivät kilkit kalat pois. Usein
myöskin hylkeet tai hallit3) kalat pois napsivat, jättäen päät
jäljelle. Kumma kyllä, vaikka hyle on niin täystekonen elävä,
ei se sentään kaloja pois ottaessansa usein revi verkkoa.
Niinä talvina, kun meri on kauaksi jäässä, saadaan vä
hempi norssia; vähäjäisinä talvina enempi. Joskus kalaste
taan keväällä jäiden lähdettyä sulastakin vedestä4) verkoilla
norssia, mutta ainoastaan itse syötäviksi.
Talvella myydään norssit kylmetettyinä (kylmettynyt =
jäätynyt) kalanostajille Venäjälle vietäviksi.

c
)Harvaverkko, suurenkalanverkko, särenverkko.
Näillä nimityksillä ymmärretään semmoisia verkkoja, millä
ruotakaloja, s. o. isompia kaloja kuten vimpoja, porhoja, sorx) L iiva on meren limaa, näljää. Esim.: „Liivaisia“ kiviä on
meressä.
2) Syrjällensä.
3) Isompi kuin tavallinen laji hylkeitä.
4) Sulasta merestä.

/
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via, ahvenia, särkiä ja siikoja, pyydetään ja saadaan. Saaralaiset käyttävät nimitystä: suurenkalanverkko, harvaverkko;
rantalaiset ja maamiehet: särenverkko.
Nämät verkot kudotaan 30 syltä pitkiksi, 30 kertaa (15
silmää) korkeiksi ja tiheys 31/2—5 kertaa kortteliin. Paulottaissa otetaan tapeen mitaksi 20 kertaa ja yläpaulasta kier
retään jokainen 20:s silmä, alapaulasta 19:s. x) Täten tulee
verkko (myysy) „puolet kokoon — Nykyään ovat muutamat
ruvenneet näitä verkkoja paulottaissa jättämään tapeen mitan
ottamisen pois. He tekevät vain kerran levyisen tuohilapun
ja kuljettavat sitä paulaa kiinni kutoessa paulaa pitkin, kutoen
silmät tuohen leveyden päähän toisistansa. — Muutoin ta
pahtuu kutominen, paulottaminen ja kaiuttaminen samoin kuin
norssiverkonkin. Myysyrihman tulee olla hienoa Tampereen
tekoa.
Keväällä värjätään verkot samoin kuin hailverkotkin. Ka
lastus tapahtuu ainoastaan sulan meren aikana.
Verkkoja laskemassa pitää oleman 2 henkilöä. Pannaan
verkot h a a p io o n ja soudetaan saaristoon tai lahteen. Päästyä
lähelle rantaa tai karia, josta luullaan sopivaksi alkaa jata,
ruvetaan laskemaan. Toinen verkkomies istuu piitalla souta
massa, toinen seisoo peräkeulassa, ottaa verkon korista, solmeaa vitanyörin pään verkonkarviin kiinni, viskaa vijan2) ja
antaa verkon solua perästä puikolta mereen. Verkot yhdis
tetään niinkuin norsverkotkin ainoastaan päälipaulan karvista.
Jadan toiseen päähän pannaan myöskin vita.
Aamulla päivän tultua mennään verkkoja ylös lappa
maan. Toinen verkkomies on taaskin peräkeulassa ja lappaa
verkkoja poimien puikolle, toinen huopaa venettä. Kotiin
päästyä otetaan kalat irti ja ahdetaan verkot seinään lyödyille
nauloille tai verkkovapeisin kuivamaan, sekä ojotaan kiekat
suoriksi.
V i t a on tehty neliökorttelin kokoisesta laudanpalasta ja
9 tuumaa pitkästä puupalikasta, joka on pistetty pystyyn lau9 Katso norsverkon paulottamista.
2) vidan.
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dan keskelle kaivettuun reikään. V e rk k o va p e et ovat parin
kyynärän korkuisia haarapäisiä keppiä, jotka ovat lyödyt maa
han pystyyn 2 sylen päähän toisistansa. Kiekaksi sanotaan
sitä sotkelmaa, jonka kala tekee verkkoon.
Pohja- ja itätuulilla ei saa merestä ruotakaloja, tuskin
nimeksikään. Verkkoja ei sovi laskea kovin syville vesille.
Missä on sylen tai parin syvyinen vesi ja peh
meä heinäpohja, siinä tavallisesti onnistuu pyytö
parhaiten.
Tämän verkkopyydön voi muutoin lajitella
kolmeen osaan: kutupyytö, paistepyytö ja ta
vallinen yleinen verkonlasku.
K u t u p y y t ö ä hajoittamaan eivät yleensä
muut ole tilaisuudessa kuin rantalaiset ja jär
vien rannoilla asuvat maamiehet, sillä useimmat
ruotakalat tulevat mataliin ruohikkoisiin lahdenVita.
pohjukkaisiin ja virtoihin kutemaan. Niin saa
daan runsaasti särkiä keväillä särenkudussa, porhoja heinäkuun
lopulla, ahvenia samoin kutuaikana.
Kutupyydössä ei käytetä vitoja jadan päissä, vaan hoi
kat verk h ö k ep it, jotka pistetään karvilänkin lävitse ja lyödään
pohjaan kiinni. Verkot lasketaan ihan niihin ruo
hikkoihin, kaislikkoihin eli turapattaisin j kiinni,
joissa kalat kutea polskuttavat. Jos kaamittaa ka
loja kaislikoista verkkoihin, tarpomalla 2) tai lyömällä
airolla veteen, saa sillä erää niitä menemään verkot
täysi. Mutta semmoisesta rauhanrikkomisesta otta
vat kalat, varsinkin porhot, niin pahaksi, etteivät
seuraavana vuonna tule ollenkaan niille tienoille ku
temaan. Jo ennenkuin varsinainen kutu alkaa, saa
daan tämmöisiltä vesiltä verkoilla kutemaan meneviä kaloja.
P a is t e p y y t ö ä ovat saaralaisetkin tilaisuudessa hajoitta
maan ja tapahtuu se tietääkseni ainoastaan meressä. Kun on
*) tura = meren rannalla oleva vetelikkö, suontapainen kais
likko. Turapatas = kovempi törmäs vetelikössä eli matalassa vedessä.
2) Kävelemällä vedessä.
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lämpöinen päiväpaiste ja ilma tyyni eli vähän tuulta mereltä,
nousevat kalat mataloihin lahden pohjukkaisiin lämmittele
mään. Paistekalat ovat tavallisesti sekanaisia: särkiä, säynäitä,
vimpoja y. m. Kalastaja tavattuansa kalaparven matalasta lah
desta sulkee verkoilla lahden suun, laskien, jos vaan piisaa,x)
kahdet tai kolmetkin verkot rinnattain ja liikkuen niin huo
miota herättämättä kuin mahdollista. Saatuansa näin kalat
satimeen menee hän ja tekee lahdessa aika rysäkän. Peläs
tyneet kalat rientävät pakoon, mutta joutuvatkin verkkoihin.
Jos on paljon kaloja, painavat ne ensimmäiset verkot ihan
maahan. Säynäät ovat semmoisia velikultia, etteivät väkisinkään tahdo mennä verkkoon. Ne näistä nimittäin, jotka ensi
rysäyksessä eivät ole tarttuneet kiinni, palaavat takaisin ei
vätkä pistä päätänsä uudelleen verkon silmään, vaikka veden
velliksi tarpoisi. Jos jättää verkot sillä erää paikallensa odot
tamaan, on seuraavana päivänä jok’ikinen säynäs osannut lah
desta pois verkkoihin tarttumatta, vaikka useammatkin niitä
olisi vastassa ollut. Tietysti ne kyllä kestävät verkoissa, jotka
kerran ovat tarttuneet kiinni.
T a v a llis ta verk o n la sk u a , joka ei tarkoita erittäin kutueikä paistekaloja, harjoittavat enimmästi saaralaiset pysyäksensä tuoreessa keittokalassa. Se tapahtuu pääasiallisesti alussa
kerrotulla tavalla ja harjoitetaan salmissa, saaristoissa ja lahdissa. Yleensä asustaa ruotakala mataloilla vesillä, joissa ei
ole kilkkiä, kun sitä vastoin hailit taasen eivät tule, — muu
toin kuin kutiessa ulkona meressä mataloilla ja saarien ran
noilla, — koskaan niin mataloille, joissa ei kilkkiä ole.
Semmoisissa avarammissa merenlahdissa, joissa on ruotakaloja runsaasti, tekevät nämät usein pyterän. Pyteräksi sa
notaan, kun vesi, kalojen pohjassa varmaankin syötävää et
siessä, samenee. Verkot lasketaan sitten hiukan etupuolelle
sitä kohtaa, josta pyterä nousee. Tällä tavoin saadaan run
saasti kaloja — sekallisia, samoin kuin paisteeltakin. Pyterää ei
kalat tee aivan matalassa vedessä.
Isoja haukia ei kovin usein saada harvoilla verkoilla;
l) piisaa = riittää.
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pienempiä kyllä. Iso hauki on siksi voimakas, että puhkai
see verkon.
Yerkkopyytöä harjoitetaan järvissäkin, kutuaikana sekä
muulloin. Virrassa ei verkkokalastus hyvin onnistu.
Myöhään syksyllä saadaan merestä mataloilta karilta sii
koja näillä pyydyksillä,
d) Riimuve
rkko.
Tätä verkkoa käyttävät enite maamiehet kalastaessansa
lahnoja järvistä. Tavattuansa lahnat matalasta vedestä rantaheinikössä panevat he nämät verkot vastaan. Raamittamalla
ajavat sitten kalat verkkoihin.
Riimuverkko eroaa muista verkoista siinä, että tässä on
suuret silmät kahden puolen hienoa myysyä, eli oikeammin
sanoakseni kolme verkkoa (myysyä) rinnattain. Muutoin on
riimulla se etu muiden verkkojen suhteen, että siihen tarttu
vat isommatkin kalat, niinkuin lahnat ja säynäät, jotka eivät
muihin verkkoihin juuri käy.
Suuret silmät ovat noin 8 tuuman pituiset, paksusta rih
masta kudotut ja niin paulottaessa asetetut, että molemman
puoliset ovat verkossa samalla kohdalla. Muutoin ovat har
vat myysyt matalammat, ja tihjä myysy siten lousimmalla ver
kossa. — Kun nyt kala menee suuresta silmästä lävitse, an
taa hieno myysy perään jättäen kalan pussiin. Kala kääntyy
takaisin pistäen itsensä toisista suurista silmistä lävitse ja jou
tuu siten yhä pahempaan köytökseen ja useamman kertaiseen
pussiin.
Muussa suhteessa on riimuverkko harvan verkon kaltainen.
S a la k a n ve rk k o , salak k a verk k o.

Salakka on niin mitätön kala, ettei juuri maksa vaivaa
pyytää sitä. Se käy hyvästi verkkoon, joka on kudottu 13—14
kertaa kortteliin.
S iik a ve rk k o .

Joillakuilla ulkosaarelaisilla on hailverkon kokoisia 3—4
kertaa kortteliin kudottuja siikaverkkoja.

/
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Rysillä kalastaminen,
a) L
ahtrysä.
Luonnos tehdään paksusta kaksinkertaisesta liinarihmasta x), 40—50 silmää pitkäksi (80—100 kertaa) ja tiheys ai
noastaan noin 3 kertaa kortteliin (että luokkavanne saadaan
mahtumaan silmien lävitse). Sitten otetaan kapeampi kalvosin (4 kert.) ja kudotaan sillä 1/2 kyynärän pituudelta rysän
p o r s tu v a a .
Sen jälkeen muutetaan vielä kahdesti kalvosinta
kapeammaksi, ennenkuin porstuvaa tulee kylliksi (noin kyy
närän pitkältä) kudotuksi.
Porstuvan jatkoksi ruvetaan kutomaan e n s im m ä is tä k a m 
m a r i a ja tehdään se 1 kyy
näränpituiseksi, tiheys 51/2
kertaa kortteliin. Samoista
soimista, joista kammari
alkaa, otetaan sitten kiinni
e n s im m ä is e n n ie lu n kuto
minen ja tehdään tämä
samalla kalvomisella kuin
kammarikin. Melu kudo
Kavennokset rysän nielussa.
taan 3 korttelin pituiseksi
ja puoli korttelia alkupäästä tehdään kaventamatta, mutta sit
ten kavennetaan 4 silmää yhdessä kerrassa, yhtä pitkillä väli
matkoilla. Tämän jälkeen kudotaan väliin 2 kertaa kaventa
matta, mutta sitten kavennetaan taaskin 4 silmää kerrassa,
samoilta kohdilta kuin edellisetkin. Näin jatketaan sitten nie
lun loppuun saakka. — Kaventaminen tapahtuu siten, että ku
dotaan 2 silmää samaan solmeen.
Ensimmäisen kammarin valmistuttua otetaan vielä ka
peampi kalvosin (6 kert. kort.) ja kudotaan sen avulla p e r ä k a m m a r i sekä t o in e n n ie lu . Kammari tehdään 2 kyynärän pi
tuiseksi; nielu yhtä pitkäksi kuin ensimmäinenkin.
Nyt on r y s ä m u r u kudottuna ja pyydyksen valmiiksi saa*) hamppurihmasta.
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naiseksi ruvetaan ajamaan murua vanteille. Näitä pannaan
kaikkinensa 7 kappaletta: 1 lu o k k a va n n e ja 6 p y ö r e ä ä v a n 
n etta . „Pyöriöistä“ vanteista tehdään perimäiset pienempiä, etu
maiset suurempia, P /2 syltä pitkä, luokan muotoiseksi taivu
tettu luokkavanne poimutaan lu o n n o s s ilm ie n lävitse ja van
teen sakarain välille köytetään le u k a n u o r a , joka, samoin kuin
vannekin, pannaan kulkemaan luonnoksen silmistä. Siilien,
mistä ensimmäinen nielu alkaa, pannaan etumainen pyöreä
vanne; ensimmäiseen kammariin kaksi, toisen nielun alkuun
neljäs ja peräkammariin kaksi vannetta; viimeinen 1/2 kyynä
rän päähän murun lopusta. Kaikki vanteet ovat tietysti päistä
irtonaisia, silloin kun ne silmien lävitse poimitaan kiinni ry
sään, ja köytetään vasta tämän tapahduttua päät yhteen.
Nielujen viimeisten silmien lävitse johdetaan n i e l n n y ö r i
ja supistetaan tämän avulla n ie lu r e ik ä tarpeeksi pieneksi. En
simmäisen nielun nyöriin yhdistetään sitten 4 n ie lu n u o r a a
(2 sivuille, 1 alle ja 1 päälle) sekä johdetaan nämät siihen
vanteesen, josta toinen nielu alkaa, ja vedetään nielu suoraksi.
Toiseen nieiuun pannaan kaksi nielunuoraa (1 alle ja 1 päälle)
sekä johdetaan ne viimeiseen vanteesen. Ensimmäinen nielu
tulee täten reijästä kulmillensa asetetun neliön muotoiseksi;
toinen reikä tulee olemaan korttelin korkuinen ja 2 tuuman
levyinen.
Rysämurun loppusilmät poimutaan kyynärän pituiselle
p e r ä n u o r a lle , jonka päät solmetaan yhteen ja jonka avulla sit
ten saadaan p e r ä auki sekä kiinni.
Kun rysä on vannehdettu ja nielut sekä perä „nyöriilläu
ja nuorilla varustetut, ja m o t a a n se päältä kiinni. Luokkavanteen kummallekin sivulle köytetään k ives, johon silmustetaan sa k a ra k ivi pitämään rysää pohjassa.
Rysä kudotaan kerratusta liinarihmasta.
Rysään kuuluu vielä aita. Tämä kudotaan yksinkertai
sesta liinarihmasta, viiden sylen pituinen, l 1/* kyynärän kor
kuinen. Molemmat reunat pannaan paulalle ja sirkeänä pitä
mään asetetaan a ita k e p p iä , jotka kiinnitetään pystyyn, päistä
pauloihin kiinni, 2 kyynärän päähän toisistansa. Ylipaula pan
naan rysän luokkavanteen päälle ja alimainen leukanuoraan
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kiinni. Aidan myysyä johdetaan porstuan sisään etumaiseen
pyöreään vanteesen saakka.
Kun rysää mennään „sisään panemaan^, silmustetaan
peränuora sylen pituiseen perävajaan ja aidan pää samanlai
seen aitavajaan . 1/2 syliselle tai matalammalle vedelle pan
naan sitten rysä sisään, aita tavallisesti rannalle päin. Ko
kiessa nostetaan perävaaja ylös pohjasta, kohotetaan rysän
perä partaan päälle ja lasketaan perän kautta kalat ruuheen
tai veneesen. Jos on oikein iso kala, lasketaan rysä vedessä
kurttuun ja nostetaan niin ylös.
Näitä rysiä tehdään ainakin kahta lajia. Toiset tehdään
paksummasta rihmasta ja sanotaan haukirysiksi. Toiset teh
dään harvempia ja hienommasta rihmasta; niitä kutsutaan
lahnarysiksi ja pyydetään niillä parhaastaan lahnoja kutuaikana.
Rysillä kalastetaan matalavesisistä lahdista ja virransuistoista sekä järvistä kaikenlaisia ruotakaloja.
Jotkut panevat kaksikin aitaa yhteen rysään. Ne levi
tetään kuin lumireen siivet, kun rysä sisään pannaan.
Rysä kuivataan joko nostettuna perävaajan päälle riip
pumaan, siinä missä on sisässä, tai viritettynä suoraksi rannalle.
b
)Koskirysä. Tällä rysällä kalastetaan koskissa ja vir
roissa. Se on pienempi kuin lahtrysä, ilman aitoja ja useim
min ainoastaan yksinieluinen.
c) S
almirysä. Tämä rysä on isompi lahtrysää, kolmem eluinen, parin sylen pituinen ja luokkavanne aina kahteen
kyynärään asti korkea. Sillä pyydetään keväisin syvempien
salmien rannoilta kaikkia ruotakaloja. Aitavaaja lyödään ai
van lähelle rantaa kiinni ja rysä soudetaan suoraksi ulos se
lälle päin. Perävaajaa ei ole, vaan silmustetaan peränuoraan
perä kivi , josta taas käy nuora ylös puolen kyynärän pituiseen
puupalikkaan, kuppuun. Kokiessa vedetään kuppunuorasta
perä veden päälle.
d) S
iikarysä. Ulkosaarelaisilla on isoja siikarysiä. Luok
kavanne kuuluu niissä olevan useammasta murusta ja niin
korkea, että mies mahtuu seisomaan suorana sen alla. Ai
dassa ei ole keppiä,, vaan partsat ja laudat kuten nuotassa.
Rysiä ei tervata, savusteta eikä värjätä.
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Mertoilla kalastaminen.
Kevättalvella hangen ollessa parhaallaan lähdetään ,,m erta . Käyskennellään niitystä niittyyn pajupensaiden ym
päri ja leikellään viimevuotisia pajunvesoja *) ja oksia mertavarvuiksi. N i e l u v a r v u t otetaan 3 korttelin pituisia, p ä ä ly s v a r v u t eli p e s ä v a r v u t l 1
/2 kyynärän tai niin pitkiä kuin vain
saadaan.
Sitten mennään katajikkoon ja etsitään semmoinen puu,
jossa on hoikka ja sileä, l 1/^ kyynärän pituinen, kaareva oksa.
Puu taitetaan ensin oksan alta poikki ja sitten 3 korttelia
sen yläpuolelta. Oksasta ja sen kanssa yhteydessä olevasta 3
korttelin pituisesta rungon palasesta tehdään nyt lu o k k a va n n e
siten, että oksan latvaan tehdään kynsi2)
ja tämä käännetään runkopuun ulko
maisen pään ympäri, siihen koverret
tuun pykälään. Vanne tulee täten alta
tasainen ja paalta pyöreä kum leipä- n e it y inä lu o k k a v a n te e iie .
uunin suu.
Nyt vuollaan varvut tyvestä litteiksi yhdeltä puolelta,
noin 4 tuuman pituudelta. Sitten ruvetaan kääntelemään nieluvarpuja kiinni luokkavanteesen. Vuoltu puoli varvusta ase
tetaan vannetta vasten sen ulkopuolelle, tyvi kierretään ensin
kahdesti vanteen ympäri ja sitten varvun yli. Toinen varpu
asetetaan nyt edellisen käännetyn tyvenpään päälle ja kierre
tään sen tyvi samoin ympäri vanteen. Sitten edelleen kol
mas varpu samoin j. n. e.
Varvut käänneltyä otetaan niiniä ja ruvetaan „nijomaan“
n ie lu a . Ensimmäinen n i j e tehdään 3:n tuuman päähän van
teesta ja muut saman matkan päähän toisistansa. Ensi nijeellä pannaan ainoastaan 1 varpu joka köytökseen, mutta toi
silla nijeillä, kun pitää kaventaa yhä enempi nielua, pannaan
va rp u u n “

*) Oksan latvaa ei sanota vesaksi, ainoastaan sitä mikä puh
keaa rungosta tai juuresta.
*) Samanlainen kuin reen pajuun.

3
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2 ja viimeisillä useampiakin. Jos ensimmäistä nijettä viedään
oikealle kädelle, viedään toista vasemmalle, kolmatta taas oi
kealle j. n. e. Jos kaikki nijeet vietäisi yhtäkätisesti, vetääntyisivät varvut vinoon ja koko nielu tulisi kieroksi.
N i e l u r e i k ä jätetään noin 3 tuuman läpimittaiseksi ja sitä
auki pitämään pannaan varpujen ulkopuolelle tarpeeksi suuri
n ie lu v a n n e .

Sitten alkaa päälysvarpujen eli pesävarpujen käänteleminen. Nämät yhdistetään nielun ensimmäiseen nijeesen, yksi
kuhunkin rakoon, kääntämällä vuoltu tyvi ainoastaan yhden
kerran nijeen ympäri.
P ä ä ly k s e e n tehdään nijeet yhtä kauaksi toisistansa kuin
nieluunkin. 5 ensimmäistä nijettä tehdään yhtä paksuja ja
ainoastaan yksi varpu pannaan joka käännökseen. Viidennen

Merta.

nijeen kohdalle pannaan p e s ä v a n n e , niin iso kuin suinkin vaan
saadaan mahtumaan merran sisään, että paremmin pudistaa
pesän pulleaksi ja sirkeäksi. Tähän vanteesen johdetaan nel
jältä kulmalta nielusta n ie lu r ih m a t , joilla on tarkoituksena
pitää nielua suorana. Seuraavilla viidellä nijeellä kavennetaan
vähän erältänsä perää. Aina kun saadaan nije ympäri merran
nijotuksi ja solmetuksi loppu alun kanssa yhteen, ei niiniä
leikata poikki, vaan köytetään vallollista nijettä, siksi kunnes
tulee niin pitkältä, että saadaan alottaa uusi nije. Tämän
vallollisen köytöksen kautta, joka aina tehdään yhteen koh
taan merran päälipuolelle, ovat kaikki nijeet yhteydessä tois
tensa kanssa. Viimmeisen nijeen tultua valmiiksi, köytetään
vielä niinistä puolen kyynärän pituudelta p e r ä n u o r a a , jolla
perä köytetään kiinni.

t
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S ä r k im e r r a t tehdään isommat, paksummista varvuista
ja harvemmat kuin sa la k k a m erra t. Nämät taas tehdään va
lituista hienoista varvuista ja nijotaan hienommilla nijeillä,
että saadaan tarpeeksi tihjiä.
Merroilla kalastetaan virroista ahvenia, haukia, lahnoja,
särkiä, säynäitä ja salakoita, sekä havukoista ahvenia ja särkiä.
Virtaan asetetaan merta johonkin ahtaasen koskipaikkaan ja
tehdään kivenmukuloista sulku suun ympärille, etteivät kalat
pääse sivutse. Merran päälle pannaan litteä paasi pitämään
sitä pohjassa. Aidaksia tai lautoja asetetaan virran poikki
portaiksi, joiden päällä on sitten hyvä kävellä, kun mertoja
kokee ja sisään panee. Leveämmälle paikalle asetetaan useam
pia mertoja rinnattain. Kokiessa päästetään peränuora auki
ja lasketaan kalat perän kautta pussiin tai koriin.
Merta ei kestä kuin pari kesää pyydössä; sitten on se
rappiolle mennyttä.

Lanalla kalastaminen.
Lanalla saaduista kaloista pääsevät pienimmissä virroissa
löytyväin koskiputouksien tienoilla asuvaiset keväillä ensim
mäiseen „kalanmakuunu. — Lanan tekijä valmistaa ensin pari
tuumaa, paksuista ja neljä tuumaa leveistä kantillisista puista
suorakulmaisen, kyynärää korkean ja kahta leveän ra a m in ,
siten että kapeammat sivut puista tulevat raamin sisä- ja ulko
puolelle, raudoittaen raamin kulmat ulkopuolelta rautakiskoilla,
jotta paremmin kestäisivät virran voimaa. Raamiin kaivelee
hän sitten sivuttain näverillä reikiä ympäri koko kehyksen
3:n tuuman päähän toisistansa, panee reikiin ahtaasti hoikkia
kuoritulta sylen pituisia kataja- tahi kuusivarpuja, nijoo (ni
too) nuoralla varvut toisiinsa, tehden kolme nijettä ja soukentain joka nijeellä varpujen väliä ja samalla lanan p e r ä ä ; perän
köyttää sitten p e r ä n u o r a lla kiinni. Nyt köyttää hän s u u n u o r a n kuhunkin lanan kulmaan lanan suorana pysymistä
varten koskessa, yhdistää noin sylen päässä suusta suunuorat
yhteen, josta sitten alkaa yksi nuora, joka köytetään johonkin
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kiveen tai puuhun „kosen nisallau ja jonka varalla lana sitten
on virrassa suu vasten virtaa. Suunuorat ovat niin asetetut,
että alakulmissa olevat ovat hiukan lyhemmät 1. tiukemmat,
ettei lana kohoa perä pystyyn veden päälle, sillä mitään ki
veksiä ei käytetä, vaan pitää virranpaino lanaa tarpeeksi sy
vässä. Vielä käy lanan toisesta alakulmasta erityinen k ok u n u o r a sivuttain maalle ja tästä vedetään lana maalle koettaessa.
Lanassa ei ole mitään pidäkettä kalojen siitä pois pääse
misen estämiseksi, vaan pysyvät ne sen sisällä kokonaan vir
ran painosta; ovatpa usein kuolleitakin, kun pyydystä koe
taan. Lanalla on tarkoituksena saada niitä kaloja kiinni, jotka
joko vapaasta tahdosta tai tahtomattansa kulkevat virtaa alas
päin ja sentähden asetetaan se semmoiseen kohtaan koskessa,
jossa vesi lentää kovinta vauhtia, jotta ei kalalla suinkaan ole

1. Perä.

2. Nijeet.

3. Suunuorat.

Lana.
4. Pitkänuora.

5. Koinnuora eli kokunuora.

aikaa pyydystä väistää, vaikkapa sen hoksaisikin.1) Etupäässä
saadaan tällä pyydyksellä haukia ja pidetäänkin se „pyyvössä“
ainoastaan keväillä ourunaikana, kun koskissa käypi kova virta
ja hauki nousee niihin kutemaan. Samassa kun jäätelit ovat
loppuneet kulkemasta, etteivät täytä lanaa, pannaan tämä kos
keen ja ourun 2) loputtua otetaan se ylös. Ensin saadaan pie
nempiä haukia, „siitten loppupyyvössä oikein suuria ukkohaukija“.
„Jonakuna vuotena, kun lahnat joukkoissa muutamiista
järviistä ouruveen muvassa3) tuppaavat virtoja myöten me*) Huomaisikin.
2) Tulvan.
3) imTassa, mukana.
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reen, saajaan näillä pyyvyksiillä hyvijäkii saalliita. Sitä pyytövä varten tehään knitenkii tihjempijä lanoja koivun ja pajun
varpuista44.

Katitalla pyynti.
Samalla „viisillä44 kuin koskien rannoilla asujat saavat
lanapyydöllä keväillä „komiikan pois korvasta44, kuten tuoreen
kalan makuun pääsemistä sanotaan, saman saavuttavat yleensä
suurempi osa rantakansaa katittapyydöllä, jota haijoitetaan
laajemmalta kun lanapyytöä, johon vaan harvoilla on tilai
suutta. „Paremmin se katittapyytö lyöpkii ajan päälle lei
piille, jos viel onkiin joutoväkijä, jotka käyvät katittaa koke
massa, ettei män aina aikahengen aika. Eikä sitä katittaa
tarvitte ottaa pois kesen kesää niinkuin lanaa; siellä se saap
vaan oottaa syksyy ast millon kala sisää solahtaa44. Ei kui
tenkaan likikään kaikki, joilla olisi tilaisuutta, harjoita katittapyytöäkään.
„Tavallisest on oikeen katittamestarija, jotka tekeevät
katittoja valmiiks ja myövät siitten rahan eestä. Mut kyl sen
osaa muutkii tehä, kuka vaan on kerrankii nähny. Se tehää
tällä viisillä: Kevättalvella rupijaa mies aattelemaa, että pitäshän sitä kesällä joskus saaja kalaserpaakii. Ottaa kirveen
kainaloo, lähtee mettää, hakkaa sieltä mäntysiistä suorasyvisiistä puista sylenpituuvia pötiköitä, tuop ne kotii ja halkoo
illanmyrissä pirkaleiks44. Sitten vielä pienentelee 3/4 tuumaa
leveiksi ja x/2 tuumaa paksuiksi k a titta liisteik s , terittää jokai
sesta toisen pään, että painuu paremmin mutaan, vuolee kantit
pois ja niin ovat ne valmiita. Toisen kerran menee mies
taas metsään, tuo suolta kainalossaan tukun hoikkia koivunvesoja ja kiertää ne „illanistumen44 aikana v itto ik si, kuorien
ne puukolla puhtaiksi. Nyt alkaa n ijo m in e n . Äijä latoo liis
teitä koko joukon lattialle rinnattain, teritetyt päät yhtäänne
päin, vuolee sitten kaksi vitsan tyveä latuskaiseksi, panee ne
yhteen ja käy polvilleen päreiden päälle sekä alottaa ääriin-
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maisesta nitomisen. Nitoo sitten kolme nijettä x) rinnattain,
yhden keskelle, toiset 1/ 2 kyynärän päällään liisteiden päistä,
jättäen 1/ 2 tuumaa leveän ravon joka liisteen väliin ja jatkaen
vitsoja, kunnes saapi k a t it ta m u r u n valmiiksi. Hän tekee näin
kaksi 3V2 sylen pituista p e s ä m u r u v a , yhden 2 sylen pituisen
p o r s t u v a m u r u n ja 2 puolen sylen pituista n ie lu m u r u v a . Lapset
auttavat äijää kohotelemalla liisteitä ja pistelemällä niitä vit
sojen väliin, sitä mukaa kuin hän kiertää vitsoja ristiin aina
yhtäänne käsin, joten siitä syntyy n i je . Viimeisen murun
jättää mies sillä kertaa keskentekoiseksi, kun pitkästä „kyykkysissää olemisesta liistein päällä kävi polvet kipijäks ja sel
kää rupes pakottamaa44. — „Jos on männeinkesänen katitta
tullu pannuks koijoosee, ettei oi jäänny jäijen murskattavaks,
panee mies vanhoja liisteitä uusiin sekaa, — toisena kesänä
nimittäin ei sama katitta uuvestain nijomatta kelpaa pyytöö44.
— Kuitenkin luullaan olevan paremman tehdä koko katitta
uusista liisteistä, sillä vanhat liisteet pian Kivettyvät, jolloin
katitta ei ole niin kalanen, ja vielä sanovat vanhat kalojen
rakastavan pihkasta puuta, jota ei vettyneet liisteet enää ole.
Kesän tullessa mennään panemaan pyydystä mereen tahi
järveen, — mennään aikaseen keväillä, että saadaan paremmahe
paikalle ja ettei suututettaisi naapureja eteen panemalla; kala
vesi on näet yhteistä. („Sen perää myös katotaa2) ettei
nuotapajalle tul pannuks44). Tavallisesti ei kuitenkaan kukaan
pane toisen paikalle, jos tietää hänen itsensä katittaa tekevän
ja entiselle paikalle meinaavan. Katsotaan siis sopiva paikka
jossain matalassa salmessa tai! lahden suulla, jossa on puoli
syltä vettä ja pehmeä pohja ja josta luullaan kalojen kulkevan.
Parempi vielä on, jos on ruohikkoa rannan puolla ja niemen
kärki, että pääsee lyhemmällä aidalla. Sitten otetaan katittamurut, paineUaan ruuhista tai, jos viel on jää meressä, jään
reunalta pohjaan kiinni, kun ensin on jäähän katitan muo
toinen laukku3) hakattu. Pyydys tehdään melkein sydämen
Syvemmille vesille tehdään katittoja 4 kyynärää korkeista
(pitkistä) liisteistä ja neljällä nijeellä varustettuja.
2) Pidetään huoli.
3) Aukko.
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muotoiseksi namikaan: Ensin pannaan a it a m u r u kulkemaan
suoraan rantaan päin. Noin l 1/2 kyynärää sivulle aitamurusta
kummallekin puolle „muovataa“ p e s ä m u r u is t a puoliympyijäiset
p e s ä t , siten että tulevat, ulkopäät hiukan sisäänpäin koukistuen, laihat puolet ulospäin rannasta. Pesämurujen
molemmista päistä muodostetaan n ie lu la u v a n avulla,
joka painetaan pohjaan yhdessä pesämurujen kanssa,
— kun ensin on ylhäällä murujen päät siihen sovi
tettu, — laihalle puolelle pesiä 3 tuum. leveät p e s ä n ie lu t . Äärimmäisten liisteiden päät yhdistetään yl
häältä (levenemisen estämiseksi) vallollisella n ie lu lä n killä.
Pesien ulkopäät yhdistetään kaarevasti p o r s t u v a m u r u lla ja siten syntyy katitan p o r s t u v a . Sitten
pannaan 1/ 2 sylen pituiset n ie lu m u r u t pesien sisäpäiden jatkoksi porstuvan keskukseen päin ja saadaan
ielu niin s u u r n ie lu . (Suurnielu on tavan mukaan 1/ 2 kyy Nlauta.
närää leveä). Nyt lyödään molemmin puolin pystyssä
olevia katittamuruja k a titta seip ä ä t ihan katitan laitaan kiinni
kaksi vastatusten, noin kyynärä parien väliä, ja köytetään pari
latvapäistä toisiinsa. Kun sitten vielä tehdään h a v u a it a a x)

7. Havuaita.

8. Ranta.

väliin liisteaidan jatkoksi maalle asti, niin on ka
titta valmis.
r is ts e ip ä in

*) Hakoaitaa. — Tehdään havupuiden latvaosista, siten että
latvapuolet pannaan katittaan päin.
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varten etsitään metsästä kaksihaarainen
kataja, haarat lähes sylen pituiset eikä kovin soukkaväliset.
Nämä taivutetaan latvoista yhteen ja muodostavat siten h a a v in va n te e n , joka on soikea, P /2 kyynärää pitkä ja 2 l/ 2 korttelia
leveä, eli lähes niin leveä kuin katitan pesä. Jos ei runkoa
haarojen alapuolella ole tarpeeksi pitkältä, jatketaan sitä, jotta
saadaan sylen mittainen h a a v in v a r s i. H a a v i p u s s i tehdään verkosta ja kudotaan vanteesen
kiinni.
Katitan kokija „luuraa“ ruuhella suuren
nielun suulle, rupeaa äkisti airolla pausuttamaan,
ensin nielussa sitten edeten porstuaan. Hän
sulkee nyt airolla toisen pesän nielun, pistäen
sen nielulänkin lävitse pohjaan asti, niin että
aironlapa hyvästi estää kaloilta ulospääsyn, ja
haavii kalat ylös pesästä. Sitten ottaa hän ai
ron ylös, menee toiselle pesälle ja menettelee
siellä samalla tavalla.
Katitalla saadaan eniten haukia ja lahnoja;
pienemmät kalat ovat liian ketteriä ja viisaita
liioin pysyäksensä siinä. Kun laittaa katitan
semmoiselle tienoolle, jossa sitä pitkiin aikoihin
K atittah aa vi.
ei ole ollut, onnistuu pyynti usein hyvinkin.
1. V a n n e.
Ajan pitkään viisastunevat kalat, koska, missä
2. P u ssi. 3. V arsi.
kauemmin aikaa on näitä pyydyksiä käytetty,
saalis ei ole enään ollut niin runsasta kuin alussa. Etenkin
kutuaikana saadaan lahnoja. Lahna kutee silloin, kun katajat
pöllyävät; järvissä vähän aikaisemmin kuin meressä.
K a t it ta lia a v ia

Havukko.
Särenkutuaikana tehdään järveen, ei keskiselälle vaan ran
nan puolle, ruohikkoiselle paikalle h a v u k k o . Veden syvyys
saa siinä olla 4—8 jalkaa.
Hakataan metsästä tuuhea näre, karsitaan oksat tyvipuolta ja pystytetään sitten järveen h a vu k k o ta n g o k si. Ote-
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taan

vielä

irtonaisia

tuoreita kuusen ja katajan h a v u ja x) ja

kiinnitellään havukkotangon ympärille veden päälle, mutta ei
koskaan paineta pohjaan saakka.
sittu juuripuolta
yläosan,

mutta

Siis, kun tankokin on kar

puhtaaksi, tulee havukko täyttämään veden
alaosa jää

avonaiseksi.

mertoja havukon ympärille, —

Nyt

pannaan

vitta -

niin

syvään että hyvästi peittyvät ve
teen, — suut havukkoon päin ja ihan
siihen kiinni.

Jokainen merta on

kiinnitetty erinäiseen

vaajaan,

si

ten että vaajan yläpää on pistetty

luokkavanteen

vitse,

takaa varpujen lä

ala- sekä yläpuolelta keski

nielustapa**vaajan alapää on painettu

järven pohjaan kiinni.

Muuta pi

däkettä ei merroilla ole.

Niiden

njeluihin on pistelty pieniä havuoksia, että kalat sitä parem
min menisivät sinne.
Kun

säret

rupeavat kutemaan, menevät ne havukkoon

pausikoimaan ja pakkautuvat merrat täysi.

Särkien tultua kuteneiksi on havukon oksihin karttunut
hyvin sakeasti m aukkua2) ja ovat nämä jo muutoinkin vet
tyneet oksat painuneet riipuksiin pohjaan päin.

0 Hakoja 1. oksia.
*) Mätiä.

N y t tulevat
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ahvenet syömään sären maukkua. Kalanpyytäjä l) painaa mer
rat vaajoja myöten pohjaan kiinni ja, kun ahvenet eivät ole
juuri enemmän koulua käyneet kuin säretkään, — ja kun sitäpaitse merrat ovat ainakin yhtä maukkuset kuin havukko, —
joutuvat ne särkien kanssa saman kohtalon alaisiksi.
Havukkoa ei tehdä mereen.

Sauvanuotta.
Entisinä aikoina kalastettiin pienistä joista kesällä sauvanuotalla niissä oleskelevia kaloja. Nykyään ainoastaan iäk
käämmät ihmiset muistavat mimmoinen sauvanuotta oli, ehkä
kyllä kaikki sen nimen tuntevat. Pyydys oli jonkunlaiseen
vanteesen eli raamiin kudottu sylen pituinen verkkopussi.2)
Kalastettaessa tarpoi henkilö kummallakin rannalla jokea ja
kuljettivat ne välillänsä pyydystä. Jonkun matkan päässä oli
kolmas pyytömies vastassa parsuttamassa, ettfei kalat päässeet
pakenemaan. Kun kala töpsähti pussiin, nostettiin pyydys
ylös ja kala otettiin pois.

Nuotan veto.
a) K
esällä.
1) S a a r n u o t t a , u lk o n ä ö ttä , p o h ja n u o t ta , s u u r n u o tta , h a il n u o tta .
Näillä nimityksillä ymmärretään kaikilla samaa pyy
dystä, nimittäin nuottaa, jolla kesällä hailia kalastetaan. Kun
kalastetaan kutuhailia keväillä meren ulkosaarissa sanotaan
tätä nuottaa s a a r n u o ta k s i tai u lk o n u o ta k s i . Kun taas ka
lastetaan keväisin meren syvemmissä lahdissa („pohjissa“ 1.
„maissa“) ennen kutua niihin nousevia keväthailia, tai syksykesällä samoilla paikoilla rasvaisia syksyhailia, sanotaan pyydystä

•

l) Tavallinen kalastajan nimitys paikkakunnalla.
2) Perä.
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p o h ja n u o ta k s i.

Eroitukseksi pienestä nuotasta on taas nimitys:

s u u r n u o tta .

Suurennuotan myysy kudotaan liinoista (hampuista) ko
tona kehrätystä, yksin- tai kaksinkertaisesta nuottarihmasta.
Muutoin kudotaan myysy tiheytensä ja rihman puhtauden sekä
osaksi muotonsakin puolesta toisistansa eroaviksi n u o t t a m u r u ik s i, jotka sitten ja m t m a l l a yhdistetään.
K o k o n u o tt a kä
sittää kaksi n u o tta p u o lis k o a , jotka p e r ä s tä ovat jamomalla
yhdistetyt samaksi kokonaisuudeksi.
Kumpaiseenkin nuottapuoliskoon, jotka molemmat ovat
yhtäläiset, kuuluu seuraavat nuottamurut, jotka kaikki kudo
taan s u o l e l l e :1)
S iu la on nuotan ensimmäinen (päisimäinen) muru ja ku
dotaan se 15 syltä pitkäksi, 5 kertaa kortteliin. L u o n n o k s e e n
pannaan 150 silmää.
H a rvem p i kakskyns2
) on siulasta ensimmäinen muru ja
kudotaan 10 syltä pitkäksi, 6 kertaa kortteliin. Silmien luku
kerrassa 200.
T ih e ä m p i k a k sk yn s seuraa edellistä. Pituus 10 syltä, ti
heys 7 kertaa kortteliin, silmien luku 250.
H a r v e m p i alias seuraa sitten.
Pituus 7 syltä, tiheys 8
kertaa kortteliin, silmien luku 280.
T ih e ä m p i alias seuraa edellistä.
Pituus 6 syltä, tiheys
9 kertaa kortteliin, silmien luku 320.
P e r ä n p u o li s k o on viimeinen muru nuotassa.
Sen luon
nokseen pannaan 320 silmää. Tiheys on a lk u m u ru ssa 10 ker
taa kortteliin, lo p p u m u r u s s a p e r ä n p o h ja s s a enempi. Pituus
51/2 tai 6 syltä.
H a r v a on s u u t e in (perän suun) le v itö s m u r u . Näitä kuu
luu yksi kumpaankin nuottapuoliskoon samoinkuin muitakin
muruja ja pannaan toinen parva levitökseksi suutein ala- toi
nen päälipuolelle. Tämän murun luonnokseen pannaan 2(H)
silmää. Kutoessa kavennetaan yksi silmä joka kerrassa, ku
tomalla kaksi silmää yhteen solmeen. Täten kapenee parva niin,
0 Katso hailverkon kutominen.
2) Wehkalahdessa: „Kolkyns“ .
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ett’ei siihen, jatkuttuansa parin sylen pituiseksi, jää viimeiseen
kertaan kuin yksi silmä, ja tulee se siten kolmion muotoiseksi.
Tiheys on sama kuin perässäkin.
Mitä muutoin on puhuttu verkon kutomisesta soveltuu
nuottaankin, paitse että nuotankutojalla ei ole rihmakelaa,
vaan k ä p y ä ä hän rihman kerältä.
Yhteisellä nimellä kutsutaan p e r ä ä ja a h ta ita s y d ä n m u ru ik s i, k a k sk y n siä ja s iu la a tö p p y m u r u ik s i, sen tavaran mu
kaan mistä rihma, josta ne ovat kudotut, on
kehrätty. Ahtaita sanotaan myöskin r i n t a m u r u ik s i. P e r ä n p o h ja a kutsutaan myöskin m o 
tiksi.

Nuottamurujen tultua kyllin pitkiksi ku
dotuiksi, kudotaan niiden l) molempiin reunoi
hin (sivuihin) paksusta kerrotusta rihmasta kah
det2) suuret ä ä rsilm ä t.
Tämän tehtyä jamotaan murut päistä kiinni
toisiinsa edellä luetellussa järjestyksessä nuottapuoliskoksi. J a m o m in e n tapahtuu siten, että,
k ä v y llä ja rihmalla pistelemällä molempain jamottavien murujen silmien lävitse, kudotaan ne kiinni toisiinsa.
Tihjempiä muruja jamotaan jameneulalla, joka on puusta tehty*
Kun jamomista ei voi tehdä siinä jäijestyksessä kuin muuta
kutomista, (syystä että toisessa
murussaon enempi silmiä,) eroittaa ja m e e n hyvästi nuotassa
(myysyssä).
jame.
„Rintamaiset“ murut ovat
korkeampia, tai paremmin: siula
on matalin ja kukin seuraava muru vähän edellistänsä kor
keampi. Nuotta tulee siten peräpuolelta korkeampi.
Jamomisen jälkeen seuraa p a u lo tta m in e n . Otetaan kaksi
syltä pitkä nuora3), tehdään siihen solmu kolmen korttelin
J) Paitse perään ei.
2) 2 kertaa.
3) Sanotaan m ittanuoraksi.
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päähän toisesta päästä. Solmun ja nuoran pitemmän pään
väli on nyt ta p e en mitta. Sitten otetaan myysyä keskeltä
kiinni ja mitataan suoraan pitkittäin koko nuoran pituus eli
2 syltä ja tehdään vahvasta rihmasta „ p e tlilä n k k i“ nuotansilmään merkiksi. Tästä länkistä mennään „ajetaan“ suoraan
samaa kertaa myöten kumpaankin myysyn ääreen (reunaan)
ja solmetaan äärsilmiin ta ve rilim a t merkiksi. Nyt pujotellaan
p a u la n u o r a äärsilmien lävitse taverihmoihin saakka, mitataan
paulaa tapeenmitalla (mittanuoran pitemmällä päällä) eli 3
korttelia vailla 2 syltä, ja köytetään
merkiksi pannuilla taverihmoilla myysy äärsilmästä paulaan kiinni. Täten
tulee 2 sylen pituudesta myysyä 3
korttelia kokoon. P ä ä l i - sekä a la p a u la paulotetaan samalla tavalla, ai
N u ottalau ta.
noastaan suutein alapuoli (a la p a r v a n
p ä ä ) pannaan paulalle 7 jalkaa leveälle, mutta päälipuoli ai
noastaan 6 jalkaa. Siten tulee suuteilta alapaula lousimmalle.
Kun peränpohja jamotaan kiinni, jätetään kumpaankin ka
saan x) reikä, joista kalat uloslasketaan ja joita sanotaan sikoiksi (sikko). S ik o t köytetään kiinni
s ik k o n a u h o illa .
Nuotta kaiutetaan sitten: päälipaula korttelin pituisilla ja levyisillä
nuottalaudoilla, alapaula kolleroilla tai
partsoilla. N u o t t a la u d a t köytetään
hyyssingillä lujasti paulaan kiinni kah
den kyynärän päähän toisistansa, sillä
tavoin että äärsilmäkin tulee samaan
köytökseen. K o l l e r o t tai v a r ts a t köy- L Partaankannin- 2-Aiapaui*.
.
n
,
;
3. A ä rsilm ä t. 4. K o lle ro .
tetaan samalla tavalla ja samalle koh
dalle alapaulaa, kuin laudat päälipaulassa, mutta niitä ei panna
ihan paulaan kiinni, vaan jätetään korttelin pituiseen p a r t s a n k a n tu m e e n riippumaan. Peräpuolelle nuottaa pannaan lautoja
sekä partsoja enempi kuin siulapuolelle („kalutetaan rankemx) kasa = kulma, esim.: säkin kasa, rievun (huivin) kasa.
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maksi**). Päälipaulassa suutein päällä on useampia nuottalautoja yhdessä nipussa; ne ovat r illit. (Pitkäpaatelaisilla on tuo
hinen korkilla täytetty sippu, „ p e r ä r a t t i “).
Siulojen päissä ei ole pääpauloja, kuten verkoissa, vaan
ovat ne äärsilmärihmalla vedetyt jonkun verran kokoon, ettei
vät ole kovin lousina. Pääli- sekä alapaula jatkuvat noin puoli
toista syltä siulan päästä paljaana nuorana ja ovat sitten solmetut yhteen. Tätä sanotaan k o ir in h a a r a k s i . (Pitkäpaatelaiset sanovat: „ k ä s k ö y ve t“ ) .
K o l l e r o , joka on tuohihihnasta kudottu omenan kokoisen
kiven ympärille, on kuution muotoinen kappale. P a r t s a on
samoin tuohihihnasta kudottu, mutta korttelin mittaisen p a r s a v a n te e n sisälle.
V a n n e on ympyrän muotoinen ja itse partsa
valmiina litteä kuin leipä.
P a u l a n n o r a n tulee olla 9-säikeistä tervattua nuoraa ja
hyvästi venytettyä, että nuotta pitää paikkansa x).
Kun nuotta ei ole pyydössä tahi nuottapuissa kesän ai
kana, pidetään kumpikin nuottapuolisko erillänsä. Sitä on
täten helpompi kuljetella. Keväillä pyytöön lähtiessä yhdis
tetään nuottapuoliskot toisiinsa jamomalla peränpuoliskot yh
teen ja syksyllä pyydöstä lakattua ratkotaan ne jälleen irti.
Toisen puoliskon parva on suutein ala-, toisen päälipuolessa.
Harvaa taloa sitä sentään onkaan semmoista, että kykenisi
panemaan koko nuotan pyytöön. Tavallisesti on pyydössä
yhdellä veneellä kaksi osakasta, joilla on nuottapuolisko eli
„puolnuottaa pyyvössä“ kummallakin.
Kokonuotta on valmiina kaikkinensa 86 syltä pitkä ja
käy 3—3V2 syltä syvässä vedessä ilmilaudassa *2).
Talvella säilytetään nuotta joko r a n t ’aitassa, tai riih e ssä
„parsissa“ riippumassa.
Keväillä ennen pyytöön menöä te r v a ta a n nuotta. Va
ristetaan 3) vettä padassa, tai r u u h e ss a mättämällä kuumen
nettuja kiviä veteen. Sitten pannaan tarpeeksi suuri määrä
*) Tavallisesti pidetään paulanuoraa jonkun aikaa nuotanköytenä, että paremmin venyy, ja pitää sitten paikkansa.
*) Laudat veden päällä.
3) Kuumennetaan.
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tervaa kuumaan veteen ja hämmennetään hyvästi sekaisin.
Nyt vedetään nuotta tämän liuoksen lävitse ja ahdetaan sitten
nuottapuihin tai aitaan kuivamaan. Toiset tervaavat tavalli
sissa ruuhissa, toisilla on te rva k a u k a lo t tätä varten.

N u o t t a p u u t , n u o t t a k ä r ilä ä t 1
), ovat välttämättömät jo
kaiselle nuottapyydön harjoittajalle. Otetaan metsästä osaksi

*) Myöskin: nuottakärykset.
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juurinensa neljä oksaista, paksua puuta ja taitetaan sylen kor
keudelta poikki sekä jätetään yläpäähän 1/ 2 kyynärän pituiset
oksan tyngät. Nämät puut pystytetään rannalle neliöön ^nuot
tapuiden jaloiksi“, latomalla kiviä juurien päälle. Pitkin maata,
pyältämällä näihin jalkoihin kiinni, pannaan alushirret joka
sivulle ja näiden päälle ladotaan pyöreitä riukuja nuottasillaksi.
Yläpäistä yhdistää jalkoja samoin joka sivulta oksan tynkien
päälle asetetut ja itse jalkaan pyälletyt päätyspuut, joissa on
kolmen tuuman pituisia piikkiä. Näiden puiden päälle on
sitten asetettu, poikin nuottapuita, useampia tiheäpiikkisiä
riukuja, käryksiä, joihin nuotta pistellään riippumaan. Mo
lemmat paulat ohetaan samaan riukuun ja myysy seuraavaan.
Keskimäisissä käryksissä on siten toisen sivun piikeissä pau
lat toisen myysy. Kärysten piikit ovat joko oksien tyngistä
teroitettuja tai erinäisiä puunauloja.
Monella on semmoisia nuottapuita, että silta on tehty
ensin ja sitten sen päälle pystytetty jalat. Toisilla ei ole
nuottapuissa siltaa ollenkaan.
Renkut ja vinnat ovat välttämättömät kalut pohjapyydössä. Niiden avulla kierretään köysi maalle, ett’ei tarvitse
käsin vetää, joka olisi kovin vaivaloista, kun köyttä *) pannaan
135 syltä kummallekin puolelle.
Renkut on yksi kappale. Kaksi suorakulman muotoista
juurikasta, joiden toiset haarat ovat kyynärän, toiset kahden
kyynärän pituiset, ase
tetaan rinnattain ku
moon 2 kyynärän pää
hän toisistansa ja yh
distetään molemmista
päistä välpuilla. Pitem
pien haarojen keskil . s iv u p u u t . 2. V ä ipu u t. 3. istu n ia u ta . 4. v in n a - kohdalle asetetaan vielä
k ou k u t. 5. v in n a . e . K ö y s i.
ja kiinnitetään samoin molempiin sivupuihin (juurikkaisiin). Kulmien
l) Muuta nuoraa kuin nuotanköyttä ei täällä koskaan sanota
köydeksi. Köysi on paulan kanssa yhden paksuista.
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päällä on sivupuissa rautaiset v in n a k o u k a t , joiden taakse v i n 
n a v a t pistetään.
Koukkujen etupuolella on pari naulaa,
joiden taakse vinnan napaa muuttamalla saadaan johtaa nuo
ran vinnalle kiertymistä.
Yinnoja on kaksi kappaletta. Lyhempi, jota käytetään
renkuissa, on niin pitkä kuin renkut ovat leveät eli 2 kyy
närää; pitempi, jota kierretään veneessä, on taasen niin pitkä
kuin venhe on leveä eli 3 kyynärää. Muutoin on vinna tehty
pyöreästä käsivarren paksuisesta puusta, jonka molempiin päi
hin on ristiin kaivettu reijät ja niiden lävitse pistetty kyynä
rän pituiset hoikat kepit, „ v i n n a n 's a r v e t 11. Vielä on vinnan
molemmissa päissä rautaset navat.
Samallaiset v in n a k o u k u t kuin renkuissakin on pantu keskivenheesen molempia partaita vasten naulattuihin puihin. Muita
renkkuja, kuin nämät koukut,
ei pitempi vinna tarvitse.
Keväillä, sitten kun meri
on sulanut, lähdetään ,,pohjiin
nuotalle44, pyytämään keväthailia. Kalavesi kun on yhteistä,
ovat a p a ja t vuorolla. Vapun
päivästä lähtevät apajat „kul
kemaan44. Kukin menee sitä seuraavaan apajaan, josta edel
lisenä keväänä alotti. Ei siis aloteta jokaisena keväänä sa
masta apajasta.
Lapetaan siis nuotta veneesen ja pannaan myöskin ren
kut ja vinnat mukaan. Lähdetään aamulla varhain. Ven
heessä pitää oleman neljä nuottamiestä x). Soudetaan 1—5
virstaa, päästään apajalle ja ruvetaan heti „aamuveolle44. Huo
vataan vene rantaan kiinni p ä a lik ö y s im e lle ja yksi nuottamiehistä nostaa renkut sekä niihin kuuluvan vinnan maalle
ja solmeaa köyden pään vinnan sarveen kiinni. Nyt soude
taan suoraan ulos rannasta ja lasketaan köyttä mereen. Puoli
väliin köyttä s ilm u ste ta a n airo, „ k ö y s a ir o “ , „k ö y sk o h o “ , ja
lasketaan köyden kanssa mereen. Koirinhaaran lähelle silnan

l) Yhteinen nimitys naisillekin.

4

50

mustetaan toinen airo. Kun köysi loppuu, aletaan p o tk im a a n
joka on veneen peräpuolella; yksi henkilö viskaa alatoinen p ä ä lip a u la a mereen. On katsottava, ett’eivät p a r ts a t
mene päälipaulan päälle ja että perän pohja ei jää suutein
päälle. Nuotta soudetaan hiukan ojenneen 3:n numeron muo
toiseksi mereen. Maalle mennään a la k ö y sim elle ja kiinnite
tään tähän köyteen airot samoin kuin pääliköysimelläkin.
Nuotta soudetaan toisilla paikkakunnilla myötä- toisilla vastapäivään mereen.
Potkituksi saatua alkaa k ie r tä m in e n . Kaksi henkilöä
kiertää renkuissa pääliköysimellä muutellen kumpikin käsiänsä
yhtaikaa, toiset kaksi venheessä alaköysimellä.
Jos ei apaja ole kylliksi puhdas, tai jos merivirta vie **)
nuotan syrjään apajalta, saattaa tapahtua, että nuotta ^uut
taa44 eli „ottaa kiinni44. Silloin täytyy kiertäminen seisahdut^
taa ja yksi nuottamiehistä lähtee veneellä päästämään. Hän
menee sille köysimelle, josta nuotta rupesi kiinnittämään, ottaa
k o irin h a a r a s s a olevan airon käsiinsä ja menee paulaa pitkin,
kunnes tapaa sen kohdan, josta nuotta on kiinni.
Sitten jatketaan kiertämistä2). Kun tavallisesti apaja
on niin syvää, ett’ei nuotta käy ilmilaudassa, katsotaan köysairoista, että kumpikin puoli kiertää yhtä kovasti eli että nuotta
tulee tasan maalle. Useamman kerran siirretään ren k k u ^ a
sekä venhettä aina likemmäksi s a a tin ta , kunnes, koirinhaarain tultua maalle, siirrytään yhteen saattimelle. Nyt nou
sevat myöskin renkulla kiertäjät veneesen, vene lasketaan ulom
maksi rannasta, siten että maalle kiinnitetty köysi pannaan
tullin tai keskpiitan ympäri ja annetaan mennä sen nojaan,
sekä alotetaan vetää nuottaa.
Yksi nuottamiehistä seisoo keskpiitalla vetäen päälipaulasta, toinen on peräkeulassa vetämässä toisen puoliskon pääli
paulaa ja muut kaksi henkilöä vetävät näiden välillä alapauloja. Jos tulee vähemmin kaloja, nostetaan perä veneesen ja
n u o tta a ,

*) Sanotaan: virta kantaa,
*) Muuttamalla tarpeen mukaan vinnan napoja koukkujen etu
puolella olevain naulojen taakse, saavat kiertäjät köyden käänty
mään ihan tasaisiin kerroksiin vinnalle.
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lasketaan kalat sikosta koriin, mutta jos tulee enempi, täytyy
,.vierittään Vedetään alapaula, suutein alapuoli, kokonaan
veneen partaan yli, tallataan jaloilla paulan päälle ja nyhde
tään suutein p ä ä ly s m y y s y ä vähän erältänsä veneesen. Kalat
rupeavat vierimään partaan yli, kunnes viimein kohoaa perä
kaikkinensa ylös. On hyvä onni, jos jo aamuvedolla saadaan
„vieritös“.
Jos näin hyvästi onnistutaan, ei ole aikaa mennä mur
kinaa syömään, vaan häfhätää pannaan rannalle pataan vettä
varistumaan, käännetään nuotta, sevitään köysi renkkuvinnalta ja mennään vetämään toisen kerran. — N u o t a n k ä ä n 
tä m isek si sanotaan sitä, kun se puolisko (pääliköysin), joka
vedettiin läjään keskpiitan viereen, lapetaan peräkeulassa ole
van puoliskon päälle *). — S e p im is e n toimittaa yksi henkilö.
Toisella kädellä lappaa hän nuoraa vinnalta, toisella kääntää
sepeille. Se menee oppineelta niin hyvää vauhtia, jotta tus
kin äärestä katsoen silmillä seurata ehtii.
Jos ei luulla kannattavan viettää koko päivää nuotalla,
saaliin ollessa kovin huonoa, mennään ennen iltaa kotiin.
Viimeistä vetoa illalla sanotaan iltavedoksi.
Nuotalla syödään kaloja ja omenia*2). Keitetään kuivaa
serpaa3), jota sitten padasta4) lusikoilla vedellään. Se on
peijakkaan maukasta.
Jos saadaan hyvästi kaloja, on nuottamiehillä kova työ,
mutta jos saalis on huononpuoleista, on heillä oikein unikeon
päivät. Ei muuta kuin loikovat nurmella päiväpaisteessa tai
pahalla säällä majan polalla 5), ja joskus käyvät rannalla kat
somassa, vetävätkö toisissa apajissa kuinka tiheään (useasti).
Korkeintaan ehtii päivässä vetää 7 kertaa. Silloin ei
ole enään aikaa pitää pitkiä ruokatuntia.

x)
neessä,
2)
3)
4)
6)

„Päälipuoli“ (puolisko) nuottaa on aina päälimäisenä ve
„ alapuoli “ alimaisena.
Omena = peruna.
Soppaa.
Sanotaan „nuottapadaksi“ .
„pola“ = lauteet.
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Ei ole luvallista mennä toisen apajaan ennen klo 9 aa
mulla, vaikkei häntä itseä luulisi tai tietäisi tulevankaan. Jos
menee jälkeenkin päin ja omistaja itse saapuu apajaansa,
niin on heti lähdettävä käpälämäkeen. Siinäkin tapauk
sessa jakavat usein omistaja ja ylimääräinen pyytäjä saadun
saaliin.
N u o t t a m a ja t ovat apajien rannoille rakennettuja mökkiä,
joissa useimmissa on tiiliuunitkin. Joka apajalla ei ole eri
tyistä majaa, vaan, kun monta apajaa on rinnattain, saa useam
man veneen väki tulla samaan majaan säänpitoon.
Kotiin tultua ahdetaan nuotta käryksiin, jos ei huomenna
eli toisena aiota nuotalle mennä. Jälkimäisessä tapauksessa
annetaan nuotan olla venheessä, jollei se jo kovin kauvan ole
märkänä ollut.
Isolla tu o h ik o n tilla viedään pieni saalis kotiin. Suurelle
saaliille täytyy pitää muuta neuvoa; suolata rant’aittaan tai
viedä hevosella ylös rannasta.
Syksykesällä tapahtuu nuotanveto samalla tavalla kuin
keväälläkin. Talven alla ei saa kaloja päivällä, täytyy vetää
yöllä. Jos on oikein pimeä yö, pannaan potkimaan lähtiessä
rannalle alaköysimelle hehkuva kekäle, että osataan oikeaan
kohtaan maalle.
Itätuulilla ei saa hailia. Ei myöskään oikein kesäsydännä
lämpöisillä tyvenillä ilmoilla.
Keväillä p o h ja p y y d ö n vielä parhaillaan ollessa alkaa ul
kona hailin kutu. Jos on kruunulta huudettuja tai luotsilta
arennille otettuja maita (saaria), pannaan s a a r v e n e e t kuntoon
ja lähdetään nuotilla kutuhailia pyytämään. Kotiin jätetään
huonompaa väkeä ja saareen palkataan „saarpiikoja“ lisäksi,
jos ei oma väki riitä.
S a a r e e n pitää oleman yhtä monta henkeä venhettä ja
nuottaa kohti kuin pohjapyydössäkin. Useampia veneitä me- /
nee samaan saareen ja ne ovat kaikki yhtyneet yhdeksi ^seu
r a k s i11. Kussakin saaressa on useampia a p a ji a ; kuuluupa use
ampia saariakin yhteen „ m a a h a n “ , s. o. pyyntipaikkaan. Isom
missa „maissa44 on majat, niinkuin p o h ja -a p a jil la k in , mutta
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pienemmissä, jotka monet ovat vain kalliolettoja, asutaan ve
neen seiliistä x) kyhätyissä telttiissä .
Saaressa vedetään useimmin yöllä ja varsinkin aamulla
auringon nousun aikana; päivät maataan. — Vetämässä on
usein kymmenenkin henkeä yhdellä nuotalla. — Tyyntä yötä,
joka kyllä saattaa olla harvinainenkin ulkona „meressä“, odot
taa pyytäjä. Kudun parhaallaan ollessa vedetään päivälläkin.
Saaressa ei käytetä renkkuja eikä vinnoja. Köyttä ei
panna kuin korkeintaan 50 syltä kummallekin puolelle; se on
paksumpaa kuin pohjaköysi ja vedetään käsillä. Suutein päällä
on nuorassa v ita ja sitä seuraa vedettäessä „päästäjä“ ve
neellä. Nuotta vedetään aina maalle*2); ei niinkuin pohjapyydössä veneesen.
Jos „maa“ käsittää useampia saaria, vedetään mones
sakin yhfaikaa. Jos silloin missä enempi saalista nousee,
kutsuvat pyytäjät toisista saarista lisään apua, nostamalla ko
rin viitaksi airon lapaan tai tekemällä tulen rannalle.
Nuottapyytö kun on sidottu yhteen „maahan“, eikä sitä
voi harjoittaa muilla mataloilla, ja haili kun ei kude kaikissa
„inaissa“ yhfaikaa, on tämä pyytö jäänyt jäljelle verkkopyydöstä. Verkkomies pääsee näet kulkemaan maasta maahan,
matalalta matalalle.
Saaressa ei ole käryksiä. Nuotat kuivataan levitettyinä
kalliolle.
Usein saadaan hailia yhdellä vedolla kaksikin veneenlastia. Silloin on kiire käsissä. Toiset lähtevät viemään ka
loja kotiin, jossa ne jaetaan seuralaisten kesken, ja tuovat
sieltä kotolaisten lähettämiä eväitä. Pienempi saalis suolataan
mukana tuotuihin tynnyreihin.
Kuukauden ajan saaressa oleskeltuansa palaavat pyytäjät
kotiinsa. Saaret, joissa eloisa hyöriminen on sen ajan val
linnut, jäävät jälleen entiseen yksinäisyyteensä.
Kun muutamat saaret ovat vain kalliolettoja, joista isolla
vedellä 3) meri käy ylitse, ovat niissä asustavat pyytäjät joskus
*) Seili = purje.
2) Rannalle.
3) Isolla nousuvedellä.
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hädässä myrskyn käsissä. Jos ei olla lähdetty ajoissa myrs
kyä pakoon pois letolta, ennenkuin se on rajuksi ehtinyt, on
se sittemmin meren ankarasti lainehtiessa mahdotonta. Kym
menkunta eli vähän enempi vuosia takaperin hukkui niin koko
saaren pyytöväki.
2) P ie n n u o t t a , l a h f n u o tta . Näillä nimityksillä tarkoi
tettu nuotta on muutoin suuren nuotan muotoinen, paitse
että se on puolen sitä matalampi sekä noin kolmannen osan
lyhvempi.
Pienellä nuotalla kalastetaan „ruotakaloja“ pitkin kesää
mataloista merenlahdista ja joensuista. Nuotta vedetään aina
maalle (rannalle), köysiä pannaan lyhyeltä ja vinnoja ei käy
tetä, vaan vedetään köysikin käsillä samoin kuin saaressakin.
Vetäessä ropsahutetaan tuontuostakin köyttä veteen, ett’eivät
kalat uskaltaisi pyrkiä pois nuotasta köyden alta. Jos pienennuotan vetäisi veneesen, kuin pohjissa hailnuotan, niin ei saisi
kaloja; sillä ruotakalat, jotka ovat pahempia pyrkimään pois
nuotasta, eivät jäisi perään, vaan menisivät pois venettä vas
ten. Nuotta käännetään rannalla siten, että a la p u o li (alaköysin) lapetaan p ä ä lip u o lin päälle. Kun sitten nuotta lapetaan
ruuheen tai haapioon, tulee jälleen alapuoli alle ja päälipuoli
päälle.
Pienellenuotalle ei tarvitse kuin kaksi henkilöä. Kum
pikin vetää puoliskoansa.
Apajat eivät ole vuorolla. Jokainen vetää yhteisellä ve
dellä missä ehtii. Jos toinen vene tulee apajaan, jossa jo
entiseltään on pyytäjä, täytyy tulokas laskea vuoroon vetä
mään. Jos ensimmäisellä pyytäjällä on nuotta meressä, silloin
kun toinen saapuu, pääsee viimemainittu heti vetämään, kun
edellinen on saanut nuottansa ylös. Mutta jos ensimmäisellä
pyytäjällä on jo veto vedettynä, ennenkuin toinen ehtii pai
kalle, on hänellä oikeus vielä vetää kerran ennen toista.
Erityistä mainitsemista ansaitsee p a is te p y y tö nuotalla.
Missä on laajempia matalavesisiä merenlahtia, mutta ei kovin
sisäisiä, sinne kokoontuu joskus kevätkesällä kauniilla päiväpaisteella isot joukot suuria kaloja „paisteelleu. Kylän väet
menevät nuottinensa veneinensä odottamaan kaloja. Kun huo-
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mataan kalojen pulsahtelevan ja niitä olevan niin runsaasti,
että kannattaa vetää, viritetään pari tai kolme lahtnuottaa,
jotka ovat siuloista tätä pyytöä varten jamotut yhdeksi, ym
päri apajaa ja vedetään. Jos on semmoinen apaja, että täy
tyy jättää isoja kiviä sen piiriin, menee muutamia henkilöitä
(toisien vetäessä) nostamaan nuotan kivien ylitse.
Joskus saadaan paisteelta lastittaisinkin kaloja, enimmiten
lahnoja ja säynäitä. Mutta usein menee niin, että ensin kun
on monta kymmentä henkeä virunut päiväkauden auringon
paisteessa rannalla, illalla huomataan, etteivät kalat sinäpäivänä tulleetkaan ja palataan tyhjinä kotia.
Saalis jaetaan pyytäjäin, nuottien ja veneiden kesken.
Nuotalle annetaan kaksi tai kolme hengen osaa, venheelle ja
kullekin pyytäjälle (lapsillekin) yksi osa.
Ennen aikaan kokoontui „paisteelleu (paistepyytöön) pal
jon „syytöintäkin“ väkeä, usein maamiehiäkin, joilla ei ollut
vähääkään osaa kalaveteen eikä pyydyksiin ja joista ei moni
kaan ollut nähnyt, tuskin ikänänsä, nuottaa vedettävän. Kun
sitten vaan vedettäessä olivat kiinni köydessä tai paulassa,
saivat he osansa niinkuin muutkin.
3) P iik k ik a la n u o tta , p iik s u n u o t ta x). Tällä pyydyksellä,
joka on pienennuotan kokoinen, mutta etenkin peräpuolelta
hyvin tiheäksi kudottu, pyydetään syksyllä piikkikaloja sal
mista ja lahdista. Nuotan pitää aina oleman hyvin kovassa
tervassa; sillä pehmeästä myysystä menevät nämä kalat pa
hasti lävitse, mutta karttavat kovaa tervaista.
4) K i e r t ä jä i n e n . Lavansaaressa kuulutaan kalastettavan
rannikolta ja matalista lahdista ruotakaloja kiertäjäisellä. Tässä
nuotassa on tietääkseni perä aivan toisessa päässä. Potkiessa
pannaan tämä ensiksi mereen ja muulla osalla nuottaa teh
dään kierros. Toisesta päästä vedetään sitten nuottaa ja kul
kee se koukullansa olevan perän ohi. Vetäminen tapahtuu
veneessä.
5) H a r v a n u o t t a , iso s u u r e n k a la n n u o tta . Tämä pyydys
*) „Piiksu“ on piikkikalan lyhennetty nimi.
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on vähän isompi kuin hailnuotta ja myöskin harvempi. Sillä
kalastetaan ruotakaloja isompain virtain syvistä suistoista,
b) T
a
l
v
e
l
l
a
.
T a lv in iio tta , jä ä n u o t t a .
Siikasaaren rikkaampia isäntiä
rupesi kovasti harmittamaan, kun Hailluotolaiset, jotka tähän
saakka olivat olleet peräti köyhiä, mutta nyt, saatuansa teh
dyksi talviapajan, olivat nähtävästi kerrassaan rikastuneet ja
alkaneet kaikissa hommissa päästä Siikasaarelaisten edellekin,
olivatpa jo hankkineet itsellensä hevosetkin, vaikka niitä kai
ken vuotta piti ostomuonalla elättämän. Kylän lautamiehelle
se kovimmin pisti vihaksi, kun aina talviaamuina ylösnous
tuansa *), alettuansa työtä tuumia ja sitten puolen päivän ai
kana huomattuansa, ett’ei vielä mitään kokoon ollut tullut,
äkkiä näki täysinäisiä kalakuormia tulevan Hailluotolaisten apa
jilta päin. Vihdoin ei lautamies olisi enään kärsinyt kuulla
puhuttavankaan koko Hailluotolaisten nuotanvedosta ja ikä
vissänsä hän usein ajatteli: „kun tulisi ehkä jo toi*2) pyyttöaika“. Mutta pyyttöaikakaan, vaikka kyllä ikävä ja toimetto
muus haihtui, ei tuonut täyttä lohdutusta; sillä Hailluotolaiset
antoivat useita pyyttöjä kalaparisniekoille velaksi otetuista ka
loista, joka kaikki todisti heidän rikastumistaan. — Viimein
rupesivat Siikasaaren akatkin sanomaan ukoillensa: ei teistä
ole koko äijistä kuin uunin päälle! Tämä kaikki täytti vih
doin lautamiehen niinkuin monen muunkin Siikasaaren isän
nän sydänalan, että väliin oli vaikeaa oikein säännöllisesti hengittääkin.
Mutta jos Siikasaarelaiset olisivat ottaneet tarkemmin
lukuun Hailluotolaisten kulungit, eikä ainoastaan saalista, niin
luulempa, etteivät olisi antaneet tuon näennäisen äkillisen
varakoitumisen niin kovin itseänsä innostuttaa.
Lautamiehellä oli vanha venäläinen kerikartta 3). Eräänä
sunnuntaiiltana levitti hän sen kyläläistensä eteen pöydällensä
ja sitten ruvettiin tuumimaan, mihin saataisiin helpoimmin
hyvä talviapaja.
*) herättyänsä.
2) tuo.
3) rannikkokartta.
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Haettiin semmoista kohtaa, jossa olisi vähintään yhden
tai kahden neliövirstan avaaminen syvä muta l) apajaksi ja sen
vieressä enintään 10 sylen syvyinen matala (penger, penkere),
johon saisi nostimen. Omalta vedeltä ei löydetty semmoista
kohtaa, vaan täytyi siirtyä ulommaksi maista ruunun vedelle.
Ei olisi menty kovin kauas merelle, pitkään matkaan,
jossa myrskyn tullen jää saattoi viedä pyydykset sekä pyy
täjät ja jossa sitäpaitse meri synnyttäisi moninkertaista ruhmuista jäätä, tehden siten uittamisen mahdottomaksi. Sitä
paitse kovin kaukana meressä ei monena talvena pysyväistä
jäätä ollutkaan.
Simppusen karin päässä tavattiin paras paikka. Pää
tettiin nuottaseura perustettavaksi kyläläisten kesken ja ruveta
apajaa puhdistamaan. Seuraan tarvittavat 12 miesosaa meni
heti kaupaksi. Lautamies otti 2 miesosaa, toiset kuka 2 kuka
yhden, jotkut köyhemmät yhden miesosan kahteen taloon
yhteiseksi.
Ruvettiin sitten valmistamaan k ivinuottaci, jolla saatai
siin penger (nostin) puhdistetuksi kivistä, että sitten nuotta
kulkisi siinä kiinniottamatta. Kivinuotta kudottiin hoikasta
nuorasta, kahden sylen pituiseksi ja sylen korkuiseksi; silmät
neliökorttelin kokoiset. Alapaulaksi pantiin kettinki, päälipaulaksi paksu touvi.
Sitten tehtiin kaksi piliä, joiden avulla kivinuottaa ve
detään (kierretään) siihen tarttuvine kivineen ylös merestä.
P i l i t tehtiin täten. Otettiin kaksi reenjalaksen kokoista
ja tapaista puuta, joista veisteltiin p i l i n ja la k s e t Nämät yh
distettiin rinnattain l 1^ kyynärän päähän toisistansa kolmella
p o ik k ip u u lla , joista yksi pantiin keskelle ja toiset molempiin
päihin. Nyt pystytettiin kuhunkin pilin kulmaan l J/2 kyy
närän korkuiset tolpat, jotka taasen yhdistettiin yläpäistä s i v u 
j a p ä ä p u illa . Tämän jälkeen yhdistettiin vielä sivupuut kes
keltä toisiinsa, samalta kohdalta kuin jalasten keskimäinen
poikkipuukin, lujalla väli- eli poikkipuulla. Ylimäiseen ja ali
maiseen keskimäisiin poikkipuihin kaivetuista reiistä pistetl) Mutapohja.
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tiin pyöreä pölkky pystyyn p i l i n ak selik si . Sen yläpäässä,
joka ulottui muuta rakennusta korkeammalle, oli sitten kaksi
isompaa reikää, joihin p i lit a n g o t kiertämään käydessä pistet
tiin. Pilin „sepäpuolleu tehtiin luja nuoralänkki, josta pili
kiinnitettiin jäähän lyötyyn puutolppaan. Molemmat pilit teh
tiin yhtäläiset.
Näillä sekä isolla joukolla paksua nuoraa y. m. varus
tettuna lähdettiin selvällä ilmalla apajaa etsimään. Kartasta
otettujen merkkien ja kumpaasin johdolla tavataan paikka,
johon n o s tin on aiottu. Hakataan sitten t u u r iilla reikiä jää
hän nostimelle sekä mudalle, mitataan veden syvyyttä ja mie
listytään kaikin puolin paikkaan. N o s t in a v a n t o hakataan isom
maksi ja tästä mitataan askeleilla virstan verran matkaa suo
raan ulos mudalle, mihin hakataan la s k in a va n to . Otetaan
sitten tarkat maamerkit nostin- sekä laskinavannosta ja pan
naan muistiin paperille, että toisena talvena osataan ihan sa
malle paikalle ja ettei „syyttömät“ saa tulla omistamaan apa
jaa. Vieläpä hakataan Simppukarin lettoon kyynärän pitui
nen kynä kallioon viittaamaan sille suunnalle, missä nostinavanto on, ja mitataan tarkasti leton ja avannon väli.
Tämän tehtyä silmusteltiin pitempään nuoraan nyrkin
kokoisia kiviä parin sylen päähän toisistansa, ja saatiin näin

köysnuotta.

Sitten, kun oli u it t o a v a n to ja ensin hakattu, laskettiin
tämä nuotta jään alle ja vedettiin *2) koko apajaksi aiottu muta.
Huomattiin se puhtaaksi. Mudalla ei olekkaan juuri kiviä,
mutta saattaisi sattua olemaan laivan raakkia tai muuta hakoa.
Mutta nostin oli kivikkoa ja vaati kovan työn. Siihen,
missä penger alkoi, hakattiin laskinavanto, josta kivinuotta
laskettiin mereen. L a s k i n - j a n o s t i n a v a n n o n välille, joka oli
vain 20 syltä, hakattiin 2 riviä uitinavantoja3). Kun ensin
oli laskettu edellä mainittu 2 sylen pituinen kivinuotta laskinavannosta suoraksi pohjaan, uitettiin s a lk o je n ja h a n k o je n 4)
0 Vako.
2) Katso etempänä nuotan uittamista ja vetämistä.
3) Myöskin: uittoavanto.
*) Katso nuotan uittamista ja vetämistä.
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avulla nuotan köydet nostinavannolle. Tämän taakse oli ase
tettu pilit tolppiin kiinni ja niiden akselien ympäri kiinnitet
tiin köysien päät. Kumpaankin piliin pantiin 4 henkeäl)
kiertämään (2 jokaiseen tankoon). Nuotassa tulleet kivet
nostettiin ylös nostinavannosta ja kuljetettiin sitten jäätä myö
ten pois nostimen läheltä. Jokaisella vedolla tuli enempi tai
vähempi kiviä. Kun se kohta oli saatu puhtaaksi, siirrettiin
nuottaa hiukan syrjään, kunnes koko penger (nostin) saatiin
puhtaaksi.
Joskus tarttui niin iso kivi nuottaan, ett’ei sitä voinut
kuljettaa pitkin pohjaa nostinavannolle saakka. Nuotan tar
tuttua tämmöiseen uitettiin köydet takaisin, hakattiin uusi
avanto ihan kiven kohdalle ja kierrettiin siitä suoraan ylös.
Päivässä ei työ paljoa edistynyt ja siten kului talvi lä
helle loppuansa. Köyhemmät rupesivat epäilemään asian on
nistumisesta, mutta lautamies osasi lohduttaa. „Ei heitetä
kesken44, — sanoi hän — „ovathan muut ampuneet tynamitillakin kiviä pienemmiksi ja käyttäneet vesmiehiä 2) penkerettä
tutkimassa, mutta me emme ole vielä tavanneet yhtä ainoata
kaan niin isoa kiveä, ettemme olisi ylös saaneet. — Eipä ne
monet sittenkään ole saaneet pengertä puhtaaksi, vaan ovat
hylänneet koko homman44, — inttivät vielä toiset.
Niin se työ sentään kulki, että keväällä oli apaja puh
das. Inkeristä päätettiin ostaa nuotta. Syksyllä lähti lauta
mies asialle.
Kun apajalla oli syvältä vettä, täytyi ostaa „ 3 1/ 2 v e r k k o n e n “ n u o t t a ; „ 3 v e r k k o n e n “ olisi ollut liian matala. „Ver
kot44 olivat noin 5 syltä3) korkeat, — siulaverkot vähän kor
keampia kuin rintamuruihin kuuluvat, — ja tulivat ne mak
samaan noin 250 ruplaa. Tämmöistä verkkoa meni nuottaan
kaikkinensa noin 600 syltä ja oli se kudottu tavallisesta nuottarihmasta. — Nuotta jamottiin Inkerissä valmiiksi.
S iu l o ih in ja m o t t i i n 2 1/ 2 verkkoa rinnattain 4
), k a k s k y n 1) Henkilöä.
2) Sukeltajia.
3) Paitse parvat, jotka olivat kolmion muotoiset.
*) Reunoista toisiinsa kiinni; leveydelleen.
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3 ja a h ta is iin (r i n t a m n n i i h i n ) 31/2. P e r ä tehtiin 4:stä
(verkosta 1. murusta) ja 4:stä J a r v a s t a . Yksi laska
pantiin p e r ä n p ä ä lila sk a k si, yksi a la - ja kaksi s iv u la s k o ik s i .
Pääli- sekä sivulaskat olivat 12 syltä pitkät, eikä niitä pantu
jamottaessa yhtään kokoon, mutta alalaska oh 24 syltä pitkä
ja sitä pantiin kiinni jamottaessa puolet kokoon. Parvat jamottiin yksi jokaiseen laskain väliin ja olivat ne 15 sylen pi
tuiset sekä pantiin muutamia syliä kokoon. P e r ä n p o h ja jamottiin umpinaiseksi. Siulat olivat kudotut 3l/2—4 kertaa
kortteliin, kakskynnet 5—6, ahtaat 7—8 ja perä 10. Kun
ä ä r s ilm ä t vielä kudottiin, oli myysy valmis.
Kotona pantiin nuotta p a u la lle , jonka piti oleman pak
sumpaa kuin saarnuotan paulan ja hyvästi venytettyä. T a p e e n
mitaksi otettiin 5 kyynärää 8 tuumaa pitkä m itt a n u o r a . 3:lle
ensimmäiselle *) ta p o o k s e lle 2) pantiin myysyä 5 kyynärää 16
tuumaa, siitä seuraaville seitsemälle 5 kyyn. 22 t. ja 30:Ue
perimäiselle tapookselle 6 kyyn. 2 t. kudekin. Näin tuli puo
liskoon 40 tapoosta ja myysy perältä lousimmalle kuin siu
loista. S u u te e t tehtiin päältä 6 kyynärää leveät, alta 6 kyyn.
20 tuumaa, eli alapaula 20 tuum. lousimpi.
Nuotta kaiutettiin la u to illa ja p a r ts o illa , niinkuin saarnuottakin. Jokaisen 10 tapooksen päähän pantiin p a r ila u d a t
(2 nuottalautaa lähelle toisiansa), että osattaisiin vetää kum
paakin puoliskoa tasan ylös merestä. A l a - sekä p ä ä lip a u la s ta
lähtivät 11/ 2 sylen pituiset k o ir in h a a r a -n u o r a t , joiden toiset
päät köytettiin sylen pituisen kartun päihin. Tätä karttua
sanottiin so ra sim ek si ja sen keskelle kiinnitettiin nuotan k öysi.
Myysyn sisäpuolelle perän päälilaskaan köytettiin 11 loh k ola u ta a (koholautaa) pitämään perää auki nuotan meressä ol
lessa. Nämä tehtiin 1/2 kyynärän pituisista laudan palasista.
2 sylen päähän suuteilta peränpohjaan päin köytettiin 3 lau
taa rinnattain kaksi syltä toistensa väliä; tästä 2 sylen päähän
taasen 3 lautaa samoilla välimatkoilla; tästä vielä 2 sylen pääs iin

laskosta

0 Siulasta alkaen.
2) Tapoos on tapeen mitalla mitattu ja merkitty pituus pau
lassa.
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hän yhtä monta lautaa l 2/3 sylen välimatkoilla, ja lopuksi
tästä 2 syltä peränpohjaan päin asetettiin viimeiset 2 lokkolautaa 21/2 sylen välimatkalla. Kumpaankin p e r ä n kasaan
(pohjaan) köytettiin partsa pitämään perää tarpeeksi syvällä
vedessä.
Näin valmistettuna oli nuotta 150 sylen pituinen ja kävi
12—15 syltä korkealla meressä.
Sitten vietiin nuotta tervaamat
tomana apajalle (talvinuottaa ei kos
kaan tervata).
Varustettiin myöskin vorotat, uittohangot, salot ja uittokoukut.
V o ro ta ssa piti olemanlyhyenreen1
)
muotoinen vorotak elk k a. Keskelle tätä,
sitä varten kiinnitettyihin poikkipuihin,
pystytettiin v o r o ta n n a p a . Siihen taa
sen pantiin noin l 1/4 kyynärän korkui
nen voro ta k eh ä , joka oli tehty kahdesta
keskeltä pyöreillä reisillä varustetuista,
tynnyrin pohjan muotoisista, kehäpuilla
yhdistetyistä pääpyöristä. Pyörissä ole
vista reiästä pistettiin kehä napaan. Ylä
päähän kehää naulattiin muutamia puulossia, joiden väliin asetettiin r im p o h k ie n (2 sylen pituisien vorotatankojen) tyvet, kun kiertämään
käytiin.
U itto h a n k o oli tehty raudasta, 2 haarainen; haarojen väli
soukka juurista, latvoista 1/ 2 kyynärää. Toisen haaran päässä
oli ulospäin taivutettu k ou k k u , jonka
avulla saatiin tarvittaessa nostaa köysi
ylös avannosta. Hankoon oli kiinni
tetty tarpeeksi pitkä v a r s i ja sen pää
hän poikittain „ h a n ta a k k i u.
U itto sa lk o oli pitkä hoikka riuku (noin 10 syltä pitkä).
U itto k o u k k u oli sylen pituinen koiranhännän muotoinen
0 latvakelkan.
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. Laakraavan to.
2. P e rä k o lk k a -a v a n n o t.
A paja.

3. M aak olk k a -av an n ot.
4. N ostin ava n to.
o U ittoa v a n n o t.
O
K iertoavan n ot.

puukoukku, jolla
salko syrjään sat
tuessa vedettiin
avannonkohdalle.
Vorotta, uittohankoja, -salkoja
ja -koukkuja piti
olla kutakin yk
si kummallekin
„reijelle“ (köysimelle).
Kumpaankin
puoliskoon pan
tiin sata syltä sor
men paksuista
k öy ttä ja tämän
päähän 25 syltä
hienompaa nuo
raau itto n u o ra k s i,
jonka päähän taa
sen salko kiinni
tettiin. Köyteen
tehtiin säikeestä
p o h ja m e r k k i , niin
kauaksi s o ra s i m esta kuin „poh
ja oli syvä“ (vesi
oli syvä); keskelle
köyttä samanlai
nen uittomerkki.
„Apaja oli hakattu“
tämän
suuntaiseksi:

63

Kunkin avannon viereen pystytettiin keppi, „ v i e h k a “ ,
siltä varalta, että löydettäisiin avanto vaikka lumipyrykin sen
peittäisi.
Jokaisen k ie r to a v a n n o n viereen kiinnitettiin lujasti jää
hän v o r o ta p a a n u , mihin v o r o ta n lä n k k i pistettiin kiertämään
käydessä. Näitä paanuja, jotka olivat tehdyt lujasta rangasta x),
oli 12 2
*) kummallakin reidellä.
Nuotta vietiin la s k in a va n n o lle ja oli se pantu kahteen
eri (hevosten vetämään) rekeen, vaikka olikin yhdessä mu
russa. Jälkimäisestä reestä oli se johdettu hevosen selän ylitse
eellimäiseen. Näin ollen täytyi tietysti aina ajaa perättäin ja
yhtä lähellä toisiansa.
Kun sitten vielä alapaulaan suutein alle ulkopuolelle myysyä kiinnitettiin tyvistä pari sylenpituista „kuusen närettä“ 3)
sitä varten, ettei nuotta nostimella toisi mutaa ja muuta ros
kaa pohjasta ylös, laskivat ensin kaksi u itto m ie stä kumpikin
salkonsa laskinavannosta sisään lykäten sen ensimmäisen uittoavannon kohdalle. Sitten menivät he uittohankojen kanssa
u itto a v a n n o lle ja pitämällä molemmin käsin hankoa varren
hantaakista kiinni vipusivat sillä jäänreunaa vasten salkoa eteen
päin toista uittoavantoa kohti. Jos salko ei sattunutkaan suo
raan avannon kohdalle, pistettiin uittokoukku avannosta si
sään ja vedettiin salko sen avulla kohdallensa.
Uittajien ehdittyä kummankin p e r ä k o lk k a -a v a n n o lle n s a
nostettiin köydenpää ylös, vorotat asetettiin paikoillensa ja kiedaistiin köysi kaksi kertaa vorotakehän ympäri. Neljä kier
täjää rupesi kiertämään kumpaakin vorotaa; kaksi jokaiseen
rimpohkaan.
Toiset nuottamiehet laskivat nuottaa laskinavannosta si
sään, sen mukaan kuin vorotamiehet kiersivät. Kun molem
mat sorasimet olivat saadut peräkolkka-avannoille ja siis nuotta
kokonaan mereen, annettiin sen vähän aikaa olla paikallansa
että paremmin ehti painua pohjaan.
*) Pyöreästä puusta 1. puunrungosta.
2) Tavallisesti 10— 17.
3) Kuusen latvaa 1. pientä kuusta.
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Sitten alkoivat uittomiehet uittaa salkojansa eteenpäin,
vorotat siirrettiin seuraaville paanuille (kiertoavannoille), kie
taistiin taasen köysi kaksi kertaa kehän ympäri ja ruvettiin
kiertämään. Uittomiehet uittivat salkojansa yhä edelleen ja
seuraavalle paanulle meni h ä n tä m ies. Näitä piti tietysti olla
yksi kummallakin reiällä ja oli heillä virkana pitää köyttä yl
häällä, lappaen sitä käsissänsä avannosta ylös ja sisään, ettei,
kun vorotaa muutettiin, tarvinnut sitä vedestä etsiä.
Köydessä olevan kiertomerkin tultua vorotassa ylös huu
dettiin „muutto!“ Yorota vietiin kiireesti seuraavalle avan
nolle, jossa häntämies oli. Tämä siirtyi nyt edelleen seuraa
valle paanulle, sai uittomieheltä nuoran käsiinsä ja rupesi lap
pamaan, kuten ennenkin.
Työssä oli näin 12 henkeä: 4 kummassakin vorotassa
— 8, 1 kummallakin reidellä häntämiehiä = 2, 1 uittomies
kummallakin reid. := 2. Mutta jos oli lumipyry tai pakkanen
pannut avannot kiinni, piti vielä oleman yksi a v a n n o n p u h i s ta ja kummankin uittomiehen edellä.
Vorotia ei muutettu samalla kertaa kummallakin reidellä;
sillä nuotta olisi silloin jäänyt seisomaan, nuotansilmät avaintunut auki ja kalat menneet niistä lävitse. Sentähden koe
tettiin muuttaa vuorottain.
Ehdittyä m a a k o lk k a -a v a n n o lle kierrettiin köyttä pohjamerkkiin asti. Uittajat uittivat salkonsa ja vorotatkin siir
rettiin nyt n o s tin a v a n n o lle .
Täällä kierrettiin, kunnes sorasimet nousivat ylös. Nyt
vietiin vorotat syinään ja oikein miehissä ruvettiin nuottaa
vetämään. Parilaudoista katsottiin, että molemmat nuottapuoliskot tulivat tasan ylös.
Useampia kalanvetäjiä eli kalaparisniekkoja oli kokoon
tunut hevosineen rekineen ostaaksensa kaloja. Joku pyysi jo
urakassa ostaa saalista, „apajaau, kun nuottaakaan vielä ei oltu
saatu ylös merestä. Kehui maksavansa hinnan, vaikka ei ai
noaakaan hailia kohoaisi, ja sanoi usein tehneensä semmoisia
kauppoja. Ei sovittu hinnoille, sillä lautamies tahtoi 150 mk.,
mutta kalanvetäjä olisi antanut vain 50.
Kohosi se viimein perä avannolle. Sitä ei nostettu ylös
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eikä vieritetty kaloja, kuten kesällä, vaan levitettiin myysy
joka kulmalle ympäri avannon laitoja, joten kalat oli siinä
kuin kaivossa.
Toiset arvailivat, että siinä on 40 tuhatta hailia, jotkut
80, yksi 150 tuhatta. Asköinen kalanvetäjä olisi nyt antanut
150 markkaa, vaan lautamies määräsi 500.
Kun ei tätä kukaan maksanut, ruvettiin kaloja mättä
mään perästä k a la h a u ta a n , joka oli lumeen avannon viereen
tehty kuoppa. Mättäminen toimitettiin h a a v iilla .
Nyt ruvettiin tuumimaan, myydäänkö kalat „läijässä“
urakassa vai mittaamallako tuhannen korilla tuhansittain, ja
nosto- vai laskuhuudollako?
„Vaikka Hailuotolaiset myövät läijässä, myyvään myö
sentään tuhansittain ja pannaan laskuhuuto44, selitti koko seura.
4 kuormaa arvattiin olevan kaloja.
Lautamies rupesi pitämään huutokauppaa. Pantiin 1
kuorma erältänsä huutoon.
„7 markkaa tuhat44 huusi lautamies tarjoten. Ei kukaan
luvannut. — „6: 90 p.44 — ,,6: 7544 — „6: 5044 — „6: OO44
_ |;5 : 75“ _ „ 5 : 5 0 “ — „5: 25“ — „5 m. 10 p.44— Vii
meistä lukua mainitessa kuului ääni „luvattu44ostajien (kalanvetäjien) joukosta. Se, joka oli luvannut, sai kuorman. Toi
set kuormat myötiin samalla tavalla. Ostajien, nim. niiden
jotka olivat huutaneet kalat, piti sitten kylään tultua laittaa
yhteinen „litkakahvi44 nuottamiehille.
Yöksi nuotta pantiin läjään avannon viereen ja peitet
tiin matoilla ja havuilla, ettei kylmettyisi.
Niin jatkettiin sitten nuotanvetoa pitkin talvea. Kevätpuolla, kun päivät pitenivät, vedettiin 2 vetoa päivässä. Kun
oli paljon nuottia pyydössä, täyttyi maakunta kaloista, etteivät
parisniekat enään lopulta voineet maksaa kuin 1 m. 75 p.—
200 p. tuhannesta.
Muita kaloja kuin hailia ei koskaan saatu (paitse joskus
simppua, norssia tai siikaa).
Keväällä, kun jäät huononivat, lopetettiin pyytö. Jäälle
pystytettiin isot verJckovapeet, joihin nuotta ahdettiin kuiva5
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maan. Kuivettuansa vietiin se kotiin ja pantiin

r a n t ’a ita n

orsille.

Kesällä otettiin nuotta ja kuivattiin päiväpaisteessa oi
kein kuivaksi. Sitten pantiin se takaisin ranteittaan talvea
odottamaan.
Kolme talvea oltuaan vedettävänä huononi nuotta, ettei
enempää kelvannut pyytöön.
Järvistä ja merenlahdista vedetään talvella kesänuotiliä
ruotakaloja. Tämä pyytö ei ole vakinaista. Mennään vain,
kun luullaan kaloja olevan paikoilla, hakataan apaja ja vede
tään kerran tai kahdesti.

Onkiminen.
„ Joka kaiken kesää onkii, sen vatsaa talvella nälkä ton
kii4*, on sananlasku ja se pitänee kai paikkansa.
Pienet pojat ja tytöt istuskelevat kesäpäivät veneenkeulassa salakoita onkimassa. Heidän onkeensa kuuluu sylenpituinen v a p a 1. va ve , yhtä pitkä siim a , korkista tehty k u p u ,
l y i j y ja korttelin pituinen tapsi, johon s a la k a n o n k i on kiin
nitetty. Syöttinä käytetään o n k lie r o ja eli o n k m a to ja ja o n k p e r p u la is ia .
M a to k o lo s s a säilyttävät he syöttejä.
Maamiehet onkivat järvistä ahvenia, lahnanpoikia ja sär
kiä. Heidän onkensa ovat isommat, syötit samat.
Semmoisten virtojen suistoissa, joihin ahvenet ja säynäät nousevat, ongitaan paljon. Onget ovat isompia; vapa
aina 3—4 syltä pitkä. Syötteinä käytetään k a stem a toja , muuraispesistä kaivetuita to u k k ia ja ahvenille myöskin tuoresta
k a la a .
Koukuilla pyynti.
a) H a u v in k o u k k u . Haukia pyydetään koukuilla. Hauvinkoukku on kiinnitetty l l/2 korttelin pituiseen vaskilangasta
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köytettyyn t a p s iin . Tapsiin kiinnitetään 5—10 sylen pitui
nen k o u k k u n y ö r i vetosolmella. Puolen kyynärän päähän nyö
rin toisesta päästä solmetaan kaksihaarainen „ h a a r u k a s “ eli
„ k e la “ , johon nyöri pannaan kahdelle x) sepeelle. Haarukkaan
molempien haarojen päät ovat halaistut ja pistetään näihin
sepeiden lävitse johdetut silmukkaat, jotka pitävät sepeitä
haarukkaassa riippumassa ja laskevat
ne, hauvin nyästessä syötistä, pur
kaantumaan. S y ö t tin ä käytetään pie
niä k a lo ja . Tapsi irroitetaan syöttiä
pannessa nyöristä ja pistetään kalan
suusta sisään ja vatsan pohjasta ulos,
sekä lykätään sitten kala pitkin lan
kaa koukkuun kiinni.
Tällä tavalla valmistettuna köy
Hauvinkoukun haarukas.
tetään hauvinkoukku ruohikon laitaan
(V2—1 syliselle vedelle) vinoon lyötyyn seipääseen riippumaan.
Syötti lasketaan 1/ 2 kyynärän syvyyteen vedenpinnan alle.
Koukkujen, niinkuin onkienkin, eri osia nimitetään: „ k ä r k i u, „ v ä k ä “, „ r e i k ä p e r ä -u, jos perässä on reikä, „ le h t ip e r ä -“ ,
kun perässä on lehti.
h) P it k ä s ii m a , selk äsiim a, p o h ja l a n k a . Tätä pyydystä
kun ruvetaan hommaamaan, tehdään ensiksi neliskulmainen,

Pitkäsiima laatikkoineen.

neliökyynärän avaruinen, korttelia korkeilla laidoilla varus
tettu, avonainen laatik k o, jossa pyydystä tullaan säilyttämään.
l ) Jotkut vaan yhdelle sepeelle.
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Laatikon pohja lävistetään tiheään näverillä ja ympäri reunoja
sahataan puolen tuuman päähän toisistansa matalia lovia.
Sitten otetaan 400 syltä tavallista purjeompelulankaa
s iim a k si, ja samaa lankaa lisäksi tapsiksi, niin paljon että
saadaan 200 kappaletta 3 korttelin pituisia.Jokaiseen ta p s iin
silmustetaan s ä y n ä ä n tai a h v e n e n o n k i, joko sia n s ilm n k a lla
tai on k silm u k a lla . Viimemainittu on kaksin
kertainen solmi, joka lyhvemmälle vedettäessä
itsestänsä muodostuu 8 numeron muotoiseksi.
Siimaksi tulevan rihman toinen pää pan
naan kiinni yhteen kulmimaiseen pykälään eli
loveen laatikon laidassa. Siitä mitataan siimaa
2 syltä, kiinnitetään tähän tapsi onkineen, las
ketaan mitattu siima laatikkoon ja painetaan
ja stan^iimukas tapsi seuraavaan pykälään, siten että onki jää
pari tuumaa pitkälle riippumaan ulkopuolelle laa
tikon laitaan. Taaskin mitataan siimaa 2 syltä kiinnetystä
tapsista eteenpäin, kiinnitetään toinen tapsi siihen, lasketaan
siima laatikkoon ja pannaan onki riippumaan. Näin mene
tellään kunnes koko siima tulee laatikkoon las
ketuksi, kaikki tapsit kiinnitetyiksi ja onget ri
pustetuiksi pykäliin.
Onget riippuvat nyt kaikki ulkopuolella
laatikon sivuilla. Ruvetaan pistelemään syöttiä
kiinni. Toisia pannaan k astem a d oista , toisia p a 
lo itellu ista tuoreista k a lo ista .
Kaksi henkilöä menee illalla laskemaan.
L a s k i ja istuu veneen perässä laatikko polvil
lansa, laskien toisella kädellänsä siimaa, toisella
päästellen tapsia lovista irti. S o u t a ja n tulee
j^onk^Umukas tietää, ettei souda niin syvälle, missä kilkit oleksivat, sillä ne syövät syötit pois ongista. Kum
paankin päähän siimaa pannaan nyrkinkokoinen p o h ja k iv i,
sekä siitä johtuvaan rihmaan puunpalikka k u p u k si veden päälle.
Aamulla mennään ylös lappamaan. Siima pannaan laa
tikkoon samalla tavalla kuin se ennen laskemistakin oli. Ka
lat irroitetaan ongista sen mukaan kuin nousevat ylös vedestä.
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Jos on isompi kala, pannaan h a a v i alle ja nostetaan sillä ylös.
Onget puhdistetaan sitten jälellä olevista syötistä ja kotiin
tultua pannaan laatikko siimoineen kiven päälle ulkoilmaan
kuivamaan.
Tällä pyydyksellä, joka vasta näinä vuosina on päässyt
täällä käytäntöön, saadaan monenlaisia kaloja, n. k. angerjaksia, ahvenia, säynäitä, porhoja y. m.

Uistimella pyynti.
Uistin teetetään useimmiten sepällä, sillä se luulo on
vallalla, että puodista ostetulla uistimella „ei saa niin hyväst kaloja“. L e h t i on messingistä, noin 4 tuuman pituinen ja kapean
lusikanterän muotoinen. Sen kourulle puolelle on juotettu
kiinni rautainen kouk k u . Lehti koukkuneen pyörii 3 tuuman
pituisessa vaskipuikossa, „ n a v a s s a “ . Tähän on kiinnitetty myös
kin, noin 30 sylen pituinen, s iim a . Sylen päässä uistimesta
on siimassa l y i j y , joka estää uistimen kohoamasta liiaksi ve
den pintaan. Osa siiman toisesta päästä keritään jonkunmoi
selle kelalle, josta se, kalan tarttuessa uistimeen, pääsee pur
kaantumaan.
Pahana haittana uistinpyydölle on meressä kasvava heinä,
joka syksykesällä täyttää semmoiset vesistöt, missä suuret
kalat oleksivat. Se tarttuu pahasti uistimen koukkuun ja te
kee niin pyydön onnistumisen mahdottomaksi, ellei vähän
väliä puhdista uistinta.

Kravun pyynti.
Rapu on melkein tuntematon elukka näillä tienoilla.
Eikä sitä löydykkään kuin nimeksi yhdessä ainoassa joessa,
johon muudan hovinherra kuuluu sen istuttaneen.
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Merssi.
Merssi on semmoinen pyydys, jolla ainoastaan pyyde
tään suolatuita silakoita tynnyristä ja niitäkin silakkakouran
avulla. Oikeimmin: merssi on semmoinen kalu, jota käyte-

Merssi.

Silakkakoura.

tään silakoita punnittaessa. Ei mitään muuta verkkopussia,
niinkuin haaviverkkoa y. m., sanota tällä paikkakunnalla merssiksi. Ainoastaan tässä olevan kuvan muotoinen kalu on merssi.

Kai astu stai koj a.
1) Kun käki pasantaa, on huono kalaonni sinä kesänä.
(Käen pasantamiseksi sanotaan sitä, kun ensikerran keväällä
kuulee käen kukunnan eikä ole vielä ehtinyt mitään panna
suuhunsa sinä päivänä).
2) Kun panee konnikan suutein alle alapaulaan, saa pa
remman kalaonnen.
3) Sikkonauhat toiselta lykyn vievät, itselle tuovat. (Jos
nimittäin on huono kalaonni, pitää varastaa sen nuotasta,
jolla on hyvä onni, sikkonauhat ja panna omaan nuottaan).
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4) Onkmies sylkee syötin päälle, ennenkuin viskaa on
gen sisään. Se on oikein tavaksi tullut, liekö sitten taikaa
vai muuta. Ei ainakaan kaikki sitä taikana pidä. „ Sitten
syövät kalat paremmin4*, sanotaan.
5) Keväällä, kun nuottamiehet tulevat ensikertaa kotiin
nuotalta, koettavat kotoväet saada heitä kastelluiksi, ennen
kuin tupaan ehtivät. Sen luullaan parantavan kesäistä kalaonnea.
6) Kun kalakeittoa käydään syömään, alotetaan aina en
sin kalasta, (s. o. otetaan kala aina lusikkaan, ennen kuin
peruna).
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