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Yleistä  
 
- Suomessa on kalastusmatkailupotentiaalia onginnan osalta 
- onginta tapahtuu pääsääntöisesti rannalta käsin. Jos kalastetaan veneestä, vene kannattaa 

ankkuroida pohjaan seipäällä keulasta ja perästä, jotta se pysyy tukevasti paikallaan 
- ranta tulisi olla tasainen, kilpailut pidetään yleensä kanavilla, jotta kaikilla on tasapuoliset 

olosuhteet 
- särkikalat hakevat mieluiten virran ja akanvirran rajan 
- merimetsot ovat tyhjentäneet vesistöjä Euroopan maissa, paikoin kanavat esim. Hollannissa, 

saalistavat parvessa ja iskevät jopa 2 kilon lahnaan 
- Euroopassa onginta perustuu siihen, että  
 
1) kalat houkutellaan paikalle ruokinnalla/mäskillä (sisältävät houkutusaineita) 
2) välineet ovat erilaiset ja kehittyneet, mm. pienet koukut ja jatkopalavapaonki 

 
 

 
Mäski tehdään sekoittamalla saavissa jauhot ja vesi.  
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Taikinaan lisätään sitten hajusteita veteen sekoitettuna (tällä kertaa vaniljaa) ja väriaineita (tässä keltaista). 
 
 
- särki on arvostettu kala Euroopassa, tosin paikoin sitä on hyvin ja isokokoista esim. 

jokikohteissa 
- Latviassa vimpa on arvostetuin kalalaji onkijoiden keskuudessa 
- säyne on yleisesti ottaen aika harvinainen kala Euroopan maissa 
- Suomessa saalisvarmuus on hyvä verrattuna Euroopan maihin, kalastuspaine on pieni 
- 20 kg on ihan hyvä saalis kilpailussa, esim. Hirvijärvi Seinäjoen suunnalla on hyvä kohde 
- Seppo Pönni on ollut järjestämässä Suomessa pidettävää Baltic-cupia; osallistujamaat: 

Suomi, Venäjä, Latvia, Liettua, Viro, venäläisten piti järjestää kisa tänä vuonna, mutta he 
eivät onnistuneet kisajärjestelyissä, toivottavasti tapahtuma jatkuu 

- paljon ongituilla paikoilla kaloja ruokitaan jatkuvasti, ne tietävät, että koukku on 
odottamassa ja eivät uskalla ottaa  

- Hollannissa lahnan koko on helposti 2,5 kg 
- Karppi on erittäin suosittu ongintalaji Euroopassa 
- Pahalampi on hyvä kohde Tampereella; saalislajit: ruutana suurimmat 1,3–1,5 kg, suutari 

0,7–1,4 kg (lisääntynyt myös luontaisesti, siirto Mäyhäjärvestä), karppi 1 kg, kasvavat ensi 
syksynä 3 kg, kaupunki istuttaa 30 kpl/vuosi 

- suutaria kannattaa syöttää uudessa paikassa maissilla muutama päivä ennen ongintaa 
- sulkava ottaa välivedestä laskevaan syöttiin 
- kun sorva ottaa, koho tekee pyörivää liikettä 

 
 
Mäskäys 
 

- joessa mäskistä täytyy tehdä sitovampaa ja painavampaa, laitetaan liimiä eli joen pohjasta 
otettua savea joukkoon (valmis kaupallinen savi), liimi tekee pilven joka houkuttelee kaloja 
tarjoten suojaa (ei sido kovin hyvin) 

- virtaavassa vedessä käytetään painavampaa savea tai greyliimiä eli bentoniittiä, joka sitoo 
(kun saa kosteutta, se turpoaa, siitä tulee tiivis köntti) 
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Jauhopussit maksavat 3-6 €/kilo ja niitä voi tilata maahantuojilta, joita Suomessa on kolme.  
 

 

 
Kupitus on tarkin syöttömenetelmä. 
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Ruoka-annos saadaan vapaputken avulla täsmälleen ongintakohtaan. 
 

 

 
Kilpa-onkijan perusvarusteisiin kuuluvat ongintalaitteiden lisäksi ongintatuoli, vapateline, haavi ja kalojen 
säilytyssumppu. 
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- kun mennään yksin onkimaan käytetään yleensä jauhoa 
- kilpailussa laitetaan joukkoon madon paloja ja kärpäsentoukkia, eläviä kärpäsentoukkia ei 

käytetä virtaavassa vedessä, ne mönkivät mäskipallosta pihalle ja rikkovat mäskin, pitää 
tappaa ensin (pakastus, kuuma vesi), jos käytetään virrassa 

- tehokkain houkutin on surviaisen toukka, vaikea saada, nostetaan yleensä itse, voi heittää 
puolikin litraa kerralla 

- jauhon joukkoon keitetyt maissinjyvät ovat hyviä, myös fluoratut leivän palat 
- karppi, särki ja ruutana ottavat hanakasti maissinjyvään 
- hajuaineita; fenkoli, anis, korianteri, kardemumma, brasemi (toffee) vanilja, mansikka 
- voimakkaalla aineella kala saadaan houkuteltua paikalle, mutta kala poistuu, jos haju on 

liian voimakas, lievempi aine voi houkutella hitaammin, mutta kalat pysyvät pitempään 
paikalla 

- vanha mäski (kasteltu) saattaa toimia karkotteenakin; siksi yleensä tehdään sopiva annos ja 
tarpeen mukaan valmistetaan lisää, mäskitarpeiden hinta on 3–6 €/kilo 

- lahna houkutellaan paikalle kerralla; tehdään 10 tennispallon kokoista palloa ja heitetään 
kaikki peräkkäin ongintapaikalle, jos parvi tulee paikalle, ei kannata pelottaa parvea pois 
heittämällä välillä lisää  

- särki on utelias kala, ensin heitetään 5 sormenpään kokoista palloa, heitossa ”tsup” -ääni on 
hyvä, heitetään lisää tavaraa hiljakseen esim. 5 min. välein tai 2–3 min. välein pieni pallo, 
tai pallo esim. joka kalan tai joka toisen kalan jälkeen 

 
 

 
Taikinapallo nakataan kohti kelaongintapaikalle heitettyä merkkikohoa. Siimapituus merkitään laittamalla siima 
kelan kiinnityshahloon pari kelausta yli heittopituuden. Hahlo toimii stopparina ja pysäyttää heitossa ongen oikealle 
etäisyydelle.  
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Mäskäyspaikan maamerkit katsotaan tarkasti vastakkaiselta rannalta. 
 
 
- joskus heitetään tai kupitetaan vain toukkaa tai madon palaa muttei mäskiä, tai ammutaan 

ritsalla 
- kupilla syöttö eli kupittaminen on tarkin tapa 
- särjellä syötössä saa olla enemmän hajontaa, karpilla tarkasti haluttuun paikkaan, pidetään 

yllä ruokahalua 
- hampunsiemen (aukeaa) maissin ohella hyvä syötti, hamppu keitetään valmiiksi yleensä itse, 

keitettynä ostettu kalliimpaa, keitetään kerralla 3 l kattila ja pannaan pakkaseen 
- salakkaa ongitaan pintavesistä kevyillä vehkeillä – pitkävartinen koukku (esim. koko 16) ja 

kärpäsentoukka, joka pujotetaan koukun varteen – vaatii jatkuvaa syöttämistä – laitetaan 
pieniä ei-tiiviitä palloja pintaan, jotka hajoavat pintaan - virrassa heitetään hiukan 
alaviistoon, kauraryyni on eräs parhaista houkuttimista, kuivaa kauraryyniä mäskin 
joukkoon, ryyni nousee ylös pohjasta mäskin joukosta ja houkuttelee kaloja 

- kun salakkaa on paljon, 200–300 salakkaa tulee herkästi tunnissa, jopa yli 500, jos on pro-
salakkaonkija 

- jos salakoita pyydetään rakseja varten, ne laitetaan jääveteen ja suolaa joukkoon 
- etukäteen mäskätessä 2–3 tuntia on hyvä aika, kannattaa syötittää hyvin yksi paikka, ei 

kylvää syöttejä hajalleen, mäskitys tehoaa usean metrin säteellä virtauksista riippuen 
- virtaus vaikuttaa kuinka etäälle ruokinta vaikuttaa 
- särjet houkuttelevat itse lisää särkiä paikalle löytäessään mäskin 
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Ongittaessa vapaa tuetaan jalkaa vasten. Jos kala ei nappaa, onkea kannattaa nostaa ja liikuttaa hieman sivulle  
kaloja härnäten. 
 
 

 
Kalan ylösottovaiheessa pitkän vavan kaksi ylimmäistä osaa on irrotettu pitkästä putkesta. Irrotettaessa putkea 
kierretään ja vedetään, kiinnitettäessä putki vastaavasti työnnetään kevyesti toisen sisään ja käännetään. 
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Syötit 
 

 
Punainen ja valkoinen kärpäsentoukka, surviaiset (harson alla) ja madot ovat perussyöttejä. Samaan koukkuun voi 
laittaa erilaisia syöttejä ja tehostaa syöttiryppäillä. 
 
 

 
Kärpäsentoukat pujotetaan päistä läpi niin, että päiden ulokepuolet tulevat vastatusten. 
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Uudet syötit ovat heti saatavilla ongintatuolin sivutelineellä. Saadun kalan limat pyyhitään pois syöttiä vaihtaessa. 
 
 
- kärpäsentoukka (punainen ja valkoinen, ahvenelle keltainen voi olla hyvä), surviaisentoukka 

ja mato kaikille kaloille 
- joskus kala syö valkoista toukkaa paremmin (valkoiset syötit imetty tyhjiksi)  
- karpille esim. 4 nippu kärpäsentoukkia 
- silmä kielletty kilpailussa 
- ”eräässä kilpailussa syötin 17 litraa, matoa silppusin 8 desiä, sain 65 kg lahnaa” 
- maissi isommille kaloille; karppi, suutari, ruutana, maissi pujotetaan kulmasta  
 
 
Vavat 
 
- kilpaonginnassa käytetään teleskooppivapoja – 11 metriin saakka, 12 metrinen voi katketa 
- Euroopassa käytetään paljon jatkopalavapoja, antavat enemmän mahdollisuuksia härnätä 

kalaa (esim. nostamalla ja laskemalla syöttiä, nostamalla syötti pohjasta väliveteen, 
tekemällä sivuttaisliikettä) 

-  kalan saalis on selvästi isompi, kun kalaa härnätään verrattuna jos vain pidetään onkea 
paikallaan) 

- kaikkein kalleimpia vapoja ei välttämättä kannata ostaa, ovat keveitä, mutta katkeavat 
helpommin 

- vavan pituus syvyyden mukaan, esim. Ruotsissa ongittiin 9 metristä 11 m vavalla 
- jatkopalavavassa kuminauha usein kahden ohuimman palan sisällä iskun vaimentajana 
- kuminauha valitaan kalan mukaan, ehkäisee siiman katkeamisen, laitetaan liukastetta 

(silikonisuihketta) kitka vähenee ja kuminauha liukuu paremmin 
- kuminauhaa myydään irtotavarana, lähtee vavan tyvestä avaimella (keritty siiman pitimeen 

putken sisään) 
- ”villi”karpille riittävä määrä kuminauhaa, alkurynnistyksessä vie aina siimaa ulos  
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Kokotoiminen ongintavapa linkoaa hyvin kohon, painon ja syötin kohteeseen 0,25 mm:n siimalla. Ennen heittoa on 
syytä katsoa, ettei siima ole kiertynyt vavan tai kohon ympärille. Kiertymisen ehkäisemiseksi vapaa ei kannata 
nostaa aivan pystyyn syöttiä vaihtaessa.  
 
 

 
Kuminauha on kelattu toiseksi ohuimman vapapalan tyveen työnnettävään siiman pitimeen. 
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Kun kala nykii kohoa tai painaa sen veden alle, kannattaa odottaa pieni hetki ennen vastaiskua.  
 
 
 

 
Kalan iskettyä vapa työnnetään takaviistoon ja saalis saadaan lähemmäs. Avustavana välineenä toimii teline, jonka 
pyörivä rulla helpottaa vavan liikuttamista. Kun onki laitetaan takaisin pyyntiin, vavan paksua päätä tulee varoa 
pudottamasta maahan rullalta, sillä vavan tärähdys johtaa helposti siimasotkuun. 
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- kuminauhakärjellä voi tehdä reilumman vastaiskun kuin teleskooppi(siima)kärjellä 
- Euroopassa kalat ongittu paikoin monta kertaa, ja välineiden toimivuus oleellista, esim. 

Carassius Italiassa; teleskoopin pitkä siima teki etuvedon ja kala ehti sylkäistä koukun pois 
- jos suomalainen asiakas ei ole ikinä onkinut, teleskooppi hyvä vaihtoehto, jatkopalaonki on 

hauskempi, kosketus kalaan parempi ja mahdollisuus saada iso kala kasvaa 
- kumilankaa on eri paksuuksia, paksu hololanka isoille kaloille; kun kärjen kääntää kulmaan, 

hololanka menee lyttyyn, eikä tule niin helposti, on myös nauhaa, jossa neste sisällä (kallis 
hifi-tuote) 

- kestävä karppivapa; paino noin 900–1000 g, maksaa edullisimmillaan 500 € ja hyvä 
asiakaskäyttöön, 11 m. min. pituus, 13 m maksimi kisoissa 

- Sepon eräs vapa sisältää 4 erilaista kärkeä ja siimoja, hinta 900 € 
 
 
Kohot, painot ja koukut 
 

- kohot ja painot tilanteen mukaan 
- 0,5–1 g koho 4 metrin vapaan, 2–3 g pidempään, myös 4–5 g jne. 
- niin pieni paino kuin mahdollista, herkkä 
- pisaramallinen koho on hyvä, kiinnityksessä antenniin 3 kiristyssukkaa 
- pääpainon ja koukun väli on yleensä liian lyhyt valmistuotteessa, parempi perusviritys; yksi 

merkkipaino n. 30 cm koukun yläp. + 8 painohelmeä 20 cm merkkihaulista 
- lahnaa ongittaessa noin 10 cm siimaa koukun yläpuolella makaa pohjassa 
- särkeä ongittaessa kolme merkkihaulia, pienin lähinnä koukkua, koko 9-11, merkkihaulien 

väli kasvaa aina pääpainosta koukkua kohti ja samalla koko pienenee 
- painotus miten halutaan herkkyys, herkkä painotus: koho näkyy juuri ja juuri pinnan 

yläpuolella, vaseliinilla saa lisää kantoa 
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Syötti kannattaa heittää tarkasti mäskäysalueelle, jossa saaliskalat odottavat.  
 
 
- puikulakoho hyvä, pyöreä koho vatkaa aallokossa enemmän 
- haulit kiinnitetään puristamalla pihdeillä kevyesti siimaan 
- antenni on kohossa kiinteänä  
- eri valmistajilla eri laatuisia hauleja 
- Suomessa 3 maahantuojaa, esim. Heikki Matikainen Joensuussa (Haukkapilkki, paras 

myyjistä), Mika Heino Kaarinassa (MH t:mi) 
- Tampereen Kalastusvälineessä on jotain välineistöä  
- Jos tarvitaan enemmän painoa virtaavaan veteen, käytetään olivettia joka lukitaan hauleilla 

molemmista puolin, kohona kapea lerputin koho 
- koukkuina esim. Maruto  
- koukuissa koko 14 tavallinen, 16 myös käytetty, 18 pienelle kalalle, vaativissa oloissa jopa 

22 tai vieläkin pienempi 
- normaalionginnassa maksimikoko 12 
- koukun värillä ei niinkään väliä 
 
 

Kelaonkinta 
 

- paino 6 g, 15 g…20-30 g,  
- koho kiinnitetään kiinteästi siimaan, lukitaan muoviputkilla metallilukkolaitteeseen 

(henkari), joka kohon yläpuolella, välissä leikari, leikari myös koukun yläpuolella n. 25 cm.  
- kohoon voidaan lisätä painoa, alapää on irrotettava (kierteillä) 
- tapsin paksuus 12 mm, siiman paksuus 14 mm, tapsit tehdään valmiiksi etukäteen, solmut 

voi tehdä solmuntekolaitteella, tapsi kiinnitetään pääsiimaan pujottamalla lenkki läpi 
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Väsyteltäessä vapa pidetään pystyssä ja kala väsytellään sopivan rauhallisesti haavimisetäisyydelle. Jos kuminauha 
vain venyy, ja isompaa kalaa ei meinaa saada lähelle, kuminauhaa voi ”pumpata” sisään tekemällä vavalla 
edestakaista liikettä. 

 
 

 
Hyvänkokoinen lahna nielaisi kelaongen syötin. Kilpailuissa voi yleensä onkia halutessaan joko kauempaa 
kelaongella tai lähempää rantaa pitkällä vavalla. Rokastaminen on yleensä kielletty. 
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Pienet saaliskalat nostetaan vavalla, isommat haavilla. 

 
 
 

 
Onginta on jännittävää ja hauskaa puuhaa ja antaa monipuolisesti eri kokoisia kalalajeja. 
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Slider, syvästä ongittaessa 
 

- iso heittokoho, leikarilla siimaan, helmet molemmin puolin 
- koho aina selvästi pääpainon yläpuolella, hauli ja helmistoppari, jotta ei tule helikopteria 
- paino 4 g (kohon paino) + 12 g (paino) 
- myös Bolognese-vapa toimii etenkin virtavesissä, siima heitetään pitkällä saatolla (muuten 

vapa voi katketa), ei tahdo lentää sadekelillä 
 
 
Sesongit 
 

- salakka, aktiivinen heti keväästä kun vesi vähän lämpenee ja kausi kestää syksyyn, 
iltapäiväaktiivinen kala, aktivoituu usein klo 11 maissa, jos muita kaloja halutaan, 
mäskättävä silloin kun salakka on epäaktiivinen 

- särki jäiden tuloon saakka, syö koko päivän 
- lahna lähtee liikkeelle kutua varten, syönti alkaa jo toukokuussa, esim. kutujoet, paikat 

tarkkoja, voi saada valtavasti, joskus vaikeaa, levittäytyy kesäkuussa normaalialueille, syö 
vielä lokakuun loppuun, löytyy syksyllä syvemmältä, merialue; juhannus - syyskuun alku, 
syöntihuippu usein klo 11 ja klo 15-17 

- säynävä, 2 pääsesonkia, kutuaika keväällä, syksyllä kun vesi alkaa viiletä, tulee mm. 
virtoihin syyskuun puolivälistä lokakuun alkupuolelle, merellä usein samoilla paikoilla 
lahnan kanssa, jos taas paljon säynävää, ei yleensä lahnaa 

- ahven, kesä-syksy, syksyllä esim. virtapaikoista ja laitureilta, koukuksi 8-10, kalan pala 
syötiksi (särjen selkä) 

 
 
 

 
Kelaonkipaikkaa syötitetään välillä ampumalla lisämuonaa ritsoilla. Hyvät välitykset ja toimiva jarru ovat tärkeitä 
kelan ominaisuuksia. Siimaan voi laittaa välillä pesuainetta pintajännityksen poistamiseksi, jolloin siima pysyy 
suorana ja tuntuma säilyy. Vavan kärjen voi painaa pinnan alle heti heiton ja parin kammen pyöräytyksen jälkeen. 
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Onginta nykyaikaisilla välineillä käy osin myös lihaskuntotreenistä. 

 
 
Muuta 
 

- särki on yleensä hieman pohjan yläpuolella 
- iso särki syö lahnan tavoin pohjasta 
- mäskääminen lisää pohjasyöntiä 
- kova kivipohja ei toimi lahnalle, pehmeä pohja hyvä 
- rutapohjaan ei kannata mäskätä painavilla palloilla, mieluummin hajoavilla palloilla 
- suojahuppua voi käyttää vapojen päässä 
- karppi syö usein pimeän aikaan, kohoon voi laittaa valon 
- 0,17 siimavahvuus tyypillinen, Maxima hyvä siimamerkki, kestävä ja venyvä, vaikka 

ilmoitettu lujuus ei välttämättä suuri 
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Solmuntekolaite helpottaa solmujen sitomista pienten ongenkoukkujen lapiopäihin. 

 
 

 
Koukunirrotin on välttämätön apuväline. Kalat voivat nielaista syötin syvälle. 
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Nykyaikaisella onginnalla on Suomessa vähän tosiharrastajia (n. 200), mutta paljon tulevaisuuden potentiaalia. 
 
 

 
Suomen kalavedet ovat onkijan kannalta kalaisia verrattuna moniin Euroopan vesiin.  



 21 

 


