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ONKITTAMINI

Vielä tärkie kalan šuantikeino on onkittamini. Nykyjäh monet ollah šitä mieltä, jotta onkit-
tamini on urheiluo, vaikka onkittajie voit nähä vesistöillä ympäri vuuvven. Voisko varmah 
šanuo jotta: ”Nälkä käšköy näillä töillä?”. Onkella pyyvväntä on ollun kalan pyyntikeinona 
niin pitkäh aikah, kuin vanhimmat ukot muissetah. Onket luajittih vaški- tahi rautalankan 
palasista tai niekloista. Onkella pyyvvettih eniten ahventa ta šärkie, toičči šai parempuaki 
kalua.

Onkitušonkešša on vapa, šen piäh 
šivotah šiima ta toisešša šiiman piäššä 
on onki. Jotta onki uppuois veteh, 
vähäsen matan piäh onkešta šiimah 
pannah tina ta vielä ylempänä on 
kuplutin. Kupluttimen ašento riip-
puu šiitä, kuin šyvältä onkitetah ta 
šen liikkehen mukah näkyy, konša 
kala ottau onken.

Onkittamašša käyväh meččä-lam-
pien rannoilla, taikka  männäh vene-
hellä ilta-, taikka huomeneš-šyönnil-
lä. Huomeneššyönnillä  pitäy lähtie 
ihan aikaseh huomenekšella, šentäh 
jotta kalalla läksijyä voijah šilmätä. 
Još vain lienöy šilmätty, niin ei šinä 
piänä onkittaja niä nykäyštä. 
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Kun ruvetah onkittamah, ni onkeh pannah šyötiksi kaššemato, šyletäh šiih ta šanotah: ”Ota 
onki, niele niekla, koppua kovera rauta! Miun on maimani makie, miun on šiimani šilie, 
miun on onkeni omani!”. Näillä šanoilla kaimattih onki veteh ušiemmašša kyläššä. Šanottih 
vielä näinki pyyvvyštä veteh kaimatešša ta šualehen toivošša:

Ahven armaš, köyryniska,
tahi šärki, šuloni šilakka,

tahi lahna, armollini lotukka,
tahi hauki, hyvä
hammašniekka,

tule onkie ottamah
väkärautua viäntämäh!

Ota šuulla šuuremmalla,
leuvalla leviemmällä!

Kalaššuškeinojen joukošša onkella pyyvväntä oli ihan viimesie keinoja. Täštä näin ni šanot-
tih: ”Ken kešällä onkiu, šillä nälkä talvella peršettä tönkiy.”

Tat’t’ana Melentjeva Kalevalašta kerto mitein hiän lapšena ollešša oli nähnyn ahvenen 
onkittamista: ”Pyytäjillä ei ollun mitänä, eikä onkie, eikä nieklua, a šiinä järveššä oli šuurta 
ahventa. Nuapuri otti oikein šuuren vičan. Šiitä terotti šen piän niin, kuin virkan nenän 
luati šiih. Šiitä šai skokunan, ta skokuna oli šättänä, ta šiitä kun laški šen veteh ni šemmosen 
šuuren ahvenen šiih viččah šai. Šiih keinoh ei muuta pitän, kun vain pitkä vičča ta skokuna”.

Kun ei liene onkittajalla ollun kaššematuo šätäkši ni käytettih ruisjauhopalluo, mi pantih 
onkeh ta šiihki puuttu kala. Onkitušhommašta rahvaš šanou, jotta šiinä on kakši nälkähistä 
vaššakkah ta lisyäy, jotta kuni on pyyvvyš pyytämäššä, šini on mieli toivomašša!
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Asruamella pyyvvettih, tuulaššettih

Vielä enneinvanhah kalua pyyvvettih  asruamella. Asruan on šemmoni 5-7 huarani iskuaše, 
missä on pitkä, šiinä 4 metrin pituni puuvarši. Tuulaštamah käytih yöllä, konša pimenöy ta 
kala makuau rantavesissä.

Kalan makuannašša on šemmoni mukava erikoisuš: puoleh yöh šuaten kala makuau päin 
rantua kohti, šiitä kiäntyy päin järvie kohti. Kun tuulaštamah lähettih, ni varuššetut tervakšet 
ašetettih venehen nenäššä olijah rautaseh koprah ta pantih ne palamah. Tulen piti olla niin 
šuuren, jotta še ois valottan järvie ainaki 2-3 metrin šyvyöllä. Tämmösen elon-ečintäkeinoh 
valittih tyyntä šiätä, konša näkyvyš oli parempi. Veneheššä oli aina kakši henkie. Yksi niistä 
oli kalan eččijä ta asruamella pistäjä ta toini šoutaja ta venehen hoitaja.

Tuulaštajien šualehina tavallisešti oli hauki, vaikka šattu muutaki kalua matikkua, harjušta 
ta lohta. Šiikua asruamella on vaikie šuaha, kun šiika on oikein poikkoi kala. Tuulaššettih 
šykyšyllä korkoloilla, virroissa ta koškiloissa. Tätä keinuo käytettih vain harvinaiset pyytäjät 
ta še ei äijälti levinnyn. Nykyjäh asruamella pyyvväntä on kielletty.
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Katiskalla pyyvvettih

Enneinvahah vielä oli otettu käytäntöh yksi kalaššušvehkeh, mitä nimitetäh katiskakši. Šitä 
piettih kevättalvella järvilöih laškijien jokien ta purojen šuulla panomalla avantoh muuto-
man kymmenen metrin piäh rannašta. Šualehena tiälä etupiäššä ollah hauki ta ahven. Joki-
loista kuvun aikana katiskalla pyyvvettih šärkieki. 

Tat’t’ana Melentjeva Kalevalašta šelvitti: ”No katiska on niinkuin šemmoni pyörie korvo. 
Šiinä oli nielu, mistä kalat männäh, oltih niinkuin aukot, šiitä jälelläh kalat ei piäšty”.
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