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1. Johdanto
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n ja Merikarvia-seura ry:n yhteinen kalastuskulttuurihanke
käynnistyi vuoden 2015 lopussa, kun Pohjois-Satakunnan LEADER-ryhmä ja Satakunnan ELY-keskus
myönsivät hankkeelle tarpeellisen tukirahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahastosta. Kalastajien sanakirjan kerääminen nähtiin erittäin ajankohtaiseksi arvokkaan
mutta nopeasti katoavan aineettoman kulttuuriperinnön taltiointityöksi, koska ammattikalastus on
taantunut, pyyntimuodot ja kalastusvälineistö muuttuneet ja vesillä liikkumista, pyyntitapoja koskevat
termit ovat tarpeettomina jäämässä pois käytöstä.

Sanakirjan lähdeaineistot ja kalastajien haastattelut
Sanakirjaa varten on haastateltu nauhurin kanssa tai ilman liki viittäkymmentä kalastajaa tai heidän
lapsiaan, sukulaisiaan sekä muita merelliseen kalastuskulttuuriin perehtyneitä harrastajia. Monia
paikallisia asiantuntijoita on haastateltu useita kertoja. Haastattelutilanteissa emme asettaneet
kyseenalaiseksi haastateltavien asiantuntemusta, perinnetietoa ja muistikuvia, vaan me arvostimme
heidän usein tulenpalavaa halua kertoa tarinaansa. Haastattelijan tehtävänä oli kuunnella ja harvoina
hiljaisina hetkinä ruokkia keskustelun etenemistä uusilla aihepiireillä.
Selkämeren kansallispuiston ystävät ry:n kotisivuille www.selkamerenystavat.fi osastoon ”Hankkeet” on
koottuna 25 vuonna 2016 nauhoitettua ja muistion muotoon kirjoitettua haastattelua ja 10 aiemmin
1990-luvulla nauhoitettua haastattelua. Haastattelut avaavat ja tallentavat puhujien omalla kielellä
kerrottuja merikalastajien tarinoita. Keskusteluiden sisältöä ovat ohjanneet haastateltavan
kiinnostuksen kohteet. Joidenkin haastatteluiden painopiste on pyyntitekniikassa, joissakin kalastuksen
tarinallisuudessa, joissain tarinoissa nousevat esille 1900-luvun alkupuolen muistelut kauemmille vesille
suuntautuneista kalastus- ja pyyntimatkoista, sodan aikaisesta meren käytöstä sekä merikulttuurin
nimiperinnöstä.
Hankeemme kannalta mielenkiintoisin osa haastatteluaineistoista on kelpuutettu sanakirjan taustaaineistoksi . Jokaisen litteroidun ja sen jälkeen puhtaaksi kirjoitetun haastattelun sisältöä on tiivistetty ja
editoitu tietyn teeman (väliotsikon) alle. Tästä huolimatta litteroiduissa haastatteluissa on pyritty
säilyttämään puheenomaisuus, niin että tekstistä välittyy kalastajan kieli ja murre. Litteroiduissa
haastatteluissa esiintyvät ja suurimmalta osin sanakirjasta löytyvät Merikarvian murteen mukaiset
kalastustermit olemme kursivoineet haastattelumuistioihin. Paikannimiä koskevat sanat olemme
lihavoineet ja niihin löytyy usein mielenkiintoinen tarina hankkeen tuottamasta sähköisestä
karttajärjestelmästä.
Kalastajien muistinvarainen tieto on arvokasta merikarvialaisten aineetonta kulttuuriperintöä. Se
sisältää pyyntiteknistä tietoa, kertomuksia ja sanontoja, jotka valaisevat paikkojen luonnetta ja pitävät
yllä kalastuskulttuurin paikallista erityisyyttä. Muistiin on tallennettu esimerkiksi kalastuskämppiin ja
kalastajiin liittyviä hauskoja tarinoita. Tarinat kokoavat kalastuksen ohella ammattikalastajille tärkeitä
muuta saaristokulttuuria koskevia kertomuksia, kuten esimerkiksi pirtun salakuljetuksesta ja
pontikankeitosta.
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Sanakirjan valmistamisessa on käytetty huomattavan laajaa lähdeaineistoa, joka esitetään sanakirjan
lopussa. Lähdeaineistoihin kuuluu tutkimuksia ja julkisiin arkistoihin tallennettuja kirjoituksia ja
äänitteitä.

Merikalastajan sanakirja
Sanakirja käsittää yli 1000 merikarvialaista kalastuskulttuuriin liittyvää sanaa ja nimeä. Monet sanat
ovat ruotsinvoittoisia, koska ruotsinkieli oli 1800-luvun alussa kalastajien keskuudessa yleisin puhekieli.
Vaikka käytännössä suomenkieli on syrjäyttänyt ruotsinkielen niin vesillä liikkumista ja kalastusta sekä
paikannimiä koskevaa sanasto muistuttaa tuosta ruotsinkielen valta-ajasta. Tätä ruotsalaisen kauden
vahvaa vaikutusta kuvaa hyvin myös merikarvialaisen kalastuksen ja veneenrakennuksen
mittajärjestelmässä 1900-luvun lopulle asti käytetty tuuman mitta, joka vanhan ruotsalaisen mallin on
mukaan 2,47 cm, kun venäjän vallan aikana käyttöön otetun englantilaisen mittajärjestelmän tuuma on
2,54 cm.
Merellisen sanakirjaan sisältyvät kalastusta, pyynti- ja kulkuvälineitä, vesillä liikkumista ja
luonnonilmiöitä kuvaavat sanat ja verbit. Sanastossa käsitellään kaikkiaan 23 eri teemaa. Sanakirjassa on
esitetty kalastusesineitä, pyydysten osia tai pyyntitavoista käytettyjä termejä, vaikka sen käyttö olisi
rajoittunut vain yhteen kylään. Sanasto kuvaa myös kalastajille tärkeää saaristoympäristöä,
merimaisemaa ja linnustoa. Sanan seliteosan sarakkeella murresanalle ei aina ole pelkästään esitetty
suomenkielestä vastinetta, vaan siihen on voitu lisätä sanaan liittyvää paikallista tietoa. Lisäksi olemme
haastatteluista tai paikallisten asukkaiden puheista poimittujen sitaattien avulla voineet valaista
murresanan merkitystä ja käyttötapaa syvällisemmin.
Sanakirjan lopussa on kalastajien vuotuinen tapahtumakalenteri, joka sisältää ennusteita ja heidän
kokemuksiaan luonnonolojen vaikutuksista saaliisiin. Suora kosketus luontoon ja sen voimiin on
tuottanut kalastajien hiljaista muistitietoa, joka perustuu omaan tai edellisten sukupolvien kokemukseen
ja luontosuhteeseen. Sanakirjaa täydentää kerättyyn aineiston perustuva kooste kalastajien
uskomuksista ja taikamenoista kalaonnen saavuttamiseksi.

Merikalastajan kalapaikkojen kartta
Hankkeen valmistama digitaalinen kartta kytkee paikkaan sidotun nimistön ja kalastuksen
tarinaperinnön yhteen tarkan maantieteellisen sijainnin kanssa. Talkootyönä tehtyjen haastatteluiden
avulla saatiin selkoa edeltäneiden sukupolvien saarille, yksittäisille kiville, matalikoille ja kalapaikoille
antamia nimityksiä. Kartoille paikallistettiin lähes tuhat kalastajien tuntemaa kohdetta, joilla on nimi ja
monilla siihen liittyvä mielenkiintoinen tarina.
Julkisesti käytettävissä olevana tuloksena hankkeen asiantuntijat valmistivat älypuhelimessa ja
tietokoneessa toimivan kartan, josta kalastajan tuntemat paikat, niiden nimet ja tarinat löytyvät uudella
sähköisellä teknologialla. Selkämeren ystävien kotisivulta (www.selkamerenystavat.fi) löytyy linkki, jolla
Google Maps karttapalvelun sivu ”Merikalastajan kalapaikat” voidaan avata. On kuitenkin huomattava,
että Google Maps-ohjelma jättää monet kalastajille aikoinaan tärkeät ulkomeren ja Selkämeren
kansallispuiston alueella sijaitsevat kalapaikat ulottumattomiin. Tästä syystä olemme koonneet noin 150
ulkomeren kalapaikkaa erilliselle sähköiselle karttaohjelmalle (MapInfo), jota säilytetään Merikarvian
kunnanvirastossa ja Metsähallituksen Luontopalvelujen Porin toimistossa.
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Miten Merikalastajan sanakirjaa ja karttaa käytetään?
Merikalastajan sanakirja ja sen tuottama ilmainen karttapalvelu on kaikkien kalastajien ja retkeilijöiden
apuna vesillä liikuttaessa. Karttapalvelu monipuolistaa Selkämeren kansallispuistoon ja Merikarvian
rannikolle suuntautuvien matkailijoiden palvelutarjontaa. Älypuhelimen kartan avulla matkailuyrittäjien
on kätevä suunnitella vene- tai kanoottiretkiä niin, että reitin varrella voi pysähtyä valitsemissaan
mielenkiintoisissa kohteissa. Mobiilipalvelun avulla voidaan retkellä seurata paikkoja ja kohteita sekä
niihin liitettäviä kertomuksia. Sähköisessä muodossa ylläpidettävä sanakirja ja kartta luovat edellytykset
teemoitukseen sekä tehokkaaseen hakupalveluun.
Suosittelemme käytettäväksi kaikkia kolmea aineiston osaa rinnakkain. Ne täydentävät toisiaan ja
yhdessä ne muodostavat toimivan kokonaisuuden. Mikäli esimerkiksi karttapaikkaan liittyvässä tarinassa
esiintyy lukijalle outo termi, niin siihen löytyy selitys sanakirjasta ja haastatteluaineistossa on kenties
siihen liittyvä paikallinen tarina.
Nyt valmistunut aineisto luo edellytykset kehittää uudessa hankkeessa merellinen vuorovaikutteinen
opastuspalvelu ja seikkailupeli, joka käyttää gps-paikanninta ja tämän hankkeen tuottaman aineiston
koordinaattipohjaista informaatiota.
___________
Selkämeren kansallispuiston Ystävät ja Merikarvia-seura kiittävät kaikkia Merikalastajan sanakirjahankkeen tiedonhankintaan osallistuneita. Hankkeen tulosten aikaansaamiseksi olemme tehneet lähes
1000 tuntia talkootöitä vuosina 2015-2016. Kalastajien ja heidän perheidensä haastatteluihin on
osallistunut useita Selkämeren Ystävien ja Merikarvia-seuran jäseniä, erityisesti Juhani Mellanouran ja
Juhani Aallon tekemä talkootyö on hankkeen toteuttamisessa ollut keskeinen. Lämmin kiitos kuuluu
merikarvialaisille informanteillemme, jotka innostuneesti ja avoimesti ovat avanneet muistitietonsa
sanakirjan valmisteluun.
On varmaa, että Merikalastajan Sanakirja ja kalapaikkojen karttaesitys ovat joltain osin puutteellinen tai
tulkinna varainen. Toivommekin, että mahdolliset täydennykset ja tarkennukset tulisivat tekijöiden
tietoon. Ne voi osoittaa kirjeellä osoitteeseen Selkämeren Ystävät, Jaatsinkatu 7 D, 38210 Sastamala, tai
sähköpostilla seuraaviin osoitteisiin:



Merikarvia-seuralle sähköpostilla juhani.mellanoura7@gmail.com
Selkämeren Ystäville osoitteeseen info@selkamerenystavat.fi

Merikarvialla 30.12.2016
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. 2. Sanakirja teemoittain
2.1 Veneet, seilit ja
moottorit ja niiden
varustus

Nimen suomenkielinen selitys ja
mahdollinen esimerkki paikalliskäytöstä

Aalloppi

Moottorin pakoputki, jonka ulostuloaukko on ahterissa lähellä
paatin yläreunaa.

Aappo

Peräpurje. Aappo oli yleensä muita seilejä hieman kapeampi.
Tunnettiin myös ahteriseili- ja tuuppari-nimillä.

Ahteri

Veneen tuhto, perä. Ruots. laina: akter

Ahterikoppi

Korkea peräkajuutti. Endi Rantamaa ryhtyi 1960-luvulla
valmistamaan paatteihin isoa peräkajuuttaa, missä mahtui
seisomaan. Tunnetaan myös perähytin ja seksikopin nimillä.

Ahteriseili

Peräpurje. Ahteriseili, yleensä muita seilejä hieman kapeampi.
Muita nimityksiä aappo ja tuuppari.

Ahteri(s)tamina

Perävannas eli peräkokkapuu.

Airo

Rääkipaatissa oli yksi airo (prekausairo), muissa veneissä kaksi.
Soutuveneissä oli ennen myös perässä istujaa varten lykkelyairo.
Seiliaikaan oli myös neliairoisia paatteja.
Ruots. laina: åra

Aitapaatti

Silakkarysän aidan laskua varten suunniteltu hieman pesäpaattia
pienempi paatti, jossa ei konetta ja joka oli ahterista avoin.

Akselirauta

Rauta, johon ruoripinnan hohtimet ujutettiin. Käytettiin myös
nimityksiä johdinrauta ja kyrpärauta.

Akumalaattori

Akku.

Ahteripumppu

Peräistuimen vieressä.

Aspi

U-kirjaimen muotoinen, maston tuentaan tarkoitettu rauta, joka
oli kiinnitetty fööripään kuutpenkkiin.

Auskari, äyskäri

Puusta veistetty äyskäri kuului ennen vanhaan soutupaatin
vakiovarusteisiin.

Auskata, äyskätä, äyskäröidä

Paatin tyhjennys äyskäröimällä. ” Mä seilasin siluppukopalla
Ruottii, mutta kyllä äyskätäki sai ”(Pollari 2005)

Endiläinen

Endi Rantamaan tekemä merikarvialaismallinen paatti
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Etuhytti

Rääkipaatin keulakajuutti. Tunnettiin paremmin kajuutin nimellä.

Valok. Pekka Salmi

Etutäkki

Keulakajuutan katto.

Falli

Plokin eli väkipyörän läpi kulkenut nostinköysi, jolla vedettiin seili
ylös.

Falssi

Urat joissa rääkipaatin kattoluukku liu’utettiin
avattaessa/suljettaessa. Ruots.laina: fals, -en = 'uurre .

Festiköysi, pestiköysi

Keulaköysi. Pestiköysi oli tavanomaisin nimi. Köyden tuli olla niin
lyhyt, ettei se laidan ulkopuolelle jouduttuaan jäänyt potkuriin.
Käytettiin myös nimitystä fööriköysi.

Fieteripuut

Rääki- ja pesäpaatissa farvelin reunaan tehty irrallinen puureunus,
missä kaarien kohdalla oli lovi. Fieteripuun tarkoituksena oli estää
silakoita menemästä farvelin alle.

Finkkamylly

Kuulamoottori.

Fokkaseili

Keulapurje. Ruots. laina: fock

Framooti

Vaihde. Käytetään myös paaki ja koplinki-nimiä.
Ruotsal. laina: framåt=eteenpäin

Fylli paatin muoto

Etäältä edestä tai perästä katsottaessa vene on lähellä vesirajaa
tavanomaista pulleampi. Ruots laina: fylla = täyttää.

Fäälpaatti

Hylkeen kaukopyyntiä varten varustettu rääkipaatti.
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Fööri

Veneen keula, etupää. Ruots. laina: för (subst.)

Föörikoppi

Etukajuutta.

(Fööri)kajuut(t)i

Kajuutta. Föörikajuutis oli kaks mankia eli makuulaveria

Fööriköysi

Keulaköysi. Köyden tuli olla niin lyhyt, ettei se laidan ulkopuolelle
jouduttuaan jäänyt potkuriin. Käytettiin myös nimityksiä fööriköysi
ja pestiköysi.

Fööripiikki

Keulapiikki eli veneen kokkapuu, joka yleensä nousee paatin
reunusta ylemmäksi.

Fööri(s)tamina

Etuvannas eli keulan kokkapuu.

Haarutulla

Paatin sisälaidalle rakennetut hahlot. Niitä käytettiin vielä 2seilissä paateissa ja niitä oli kaksi paria, joiden väliin spriili laitettiin
käytön jälkeen

Hiulu

Vauhtipyörä. Wikströmin käynnistyspyörää sanottii hiuluks.
Vauhtipyörästä on käytetty myös siiva-nimitystä.
ruots. laina: hjul (subst.)

Hohtimet

Ruorissa oli kahdet hohtimet, rautaholkit. Ruoria paikoilleen
laitettaessa hohtimet tulivat johdinraudan ympäri. Alimmainen
hohdin ei saanut olla liian piukka, koska ruorin oli pudottava
sujuvasti alas etenkin merenkäynnin ollessa voimakas.

Valok. Juhani Mellanoura
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Hylykiruuhi

Hyljeruuhi. Ruuhen piti olla kaksikölinen, mikä helpotti sen
kiskomista jäällä.

Isoseili

Keskimmäinen ja suurin purje.

Istuinlauta

Ahterimiehen ja peränpitäjän istuin.

Jalkalauta

Laudat olivat paatin ahterin jalkatilassa, istuinlaudan edessä.

Johtorauta

Paatin ahterirauta, johon hohtimet ujutettiin kun ruoria laitettiin
paikalleen. Muita nimiä ovat kyrpärauta ja johdinrauta.

Ju(n)gsteerata, ju(k)steerata

Korjata (moottorista puhuttaessa)

Kaaret

Ruuman puollella kolmenkymmenen sentin - metrin välein
laitalautoja sitovat kaartuvat katajaripat. Ne jokka kävi
lohisiimoilla, neljää tuntii Ourasta, oli hyvä ko paatit oli lujas
kaares.

Kaatolaitasuus

Veneen laitojen kaltevuus.

Kajuut(t)i, kajuutta

Rääkipaatin keulakajuutti. Käytettiin joskus myös etuhytti nimeä.
Ruots. laina kajuta (subst.)

Kakotuulen reikä

Isomastoa varten spidan läpi tehty reikä. Mereltä palattaessa oli
usein vastainen kaakkoistuuli ja tällöin luovittaessa käytettiin
yleensä vain isoseiliä.

Kalapaatti

Yleisnimitys kalastuksessa käytetylle veneelle.

Kalarauta

Potkurin alapuolinen rautasuojus. Sen tehtävä oli suojata potkuria
kivelle ajettaessa.

Kalaripa, -rispa

Kalaripan tarkoituksena oli estää silakoita tippumasta skandäkiltä
mereen verkkoja ylös nostettaessa. Tunnettiin myös karahkanimellä.

Kalastusreidat

Pyyntivälineet. Kalastusreidat on jo paatis, odotetaa vaa tuulen
moinaamista. Käytettiin myös pyydysvehkeet-nimitystä.

Kamiini

Kamiina. Toisilla oli kajuutin fööripääs semmone pieni kamiini. Se
oli merenkäynnis hankala, sielä oli tuulella tuhkat ja kaikki riipin
raapin.

Kappa

Luukku. Rääkipaatin kajuutin kattoluukku, työntäen ja vetäen
liukuva. Tunnettiin myös luuku-nimellä.

Karahka

Paatin reunus. Termiä käytetty esimerkiksi täydessä silakkalastissa
ajavasta paatista puhuttaessa: Nyt lähti köyhyys ko karahkat on
vedessä. Paatin reunus tunnettiin myös muun muassa
(kalak)ripan, rispan ja suupaandan nimillä.

Karvi

Vino liitos kölipuussa.Ruots. laina: skarv= jatkos
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Keskupurjehduslauta

Keskipurjehduslauta, istuinpenkki. Paikka missä seiliaikana alisen
paulan mies verkkoja laskiessa istui ja kivesi. Tunnettiin myös
spidan nimellä.

Kiukkuinen fööri

Jyrkkätaminainen, kokkapuun yläpäästä jopa hieman taaksepäin
kääntyvä.

Kivilaatikko

Seilipaateissa oli ennen kivilaatikko. Kiviä siirtämällä laidalta
toisella voitiin helpottaa luovimista.

Klasikuitupaatti

Lasikuitupaatti. Kalastajat tekivät 1970- ja 1980-luvuilla
haluamansa mallisia klasikuitupaatteja siiankalastusta varten ja
lohirysien kokupaateiksi.

Klava

Seiliin ommellut katajasta tai rottinkista tehdyt renkaat, joiden läpi
masto kulki.

Klinkkari

Limisaumanen paatti. Ruots. laina: klinkbyggd (adj.)

Klyyka, flyyga, hlyyga

Irrotettavat metalliset hankaimet. Käytettiin yleensä vain
pesäpaatissa ja sitä pienemmissä veneissä.
Ruots. laina: klyka (subst.)

Klyykan klossi

Puusta muotoiltu noin 20 sentin levyinen kantäkin vahvennos,
johon on upotettu hankaimen holkki.

Knaapi

Knaapit olivat veneen laidan sisäreunaan puusta veistettyjä
köyden kiinnitystappeja. Niihin voitiin vaihtaa seilin kuuttiköysi
aina sen mukaan mistä tuulee.

Koentalaudat

Silakkarysää koettaessa tarvittiin yleensä kaksi lujatekoista lautaa,
jotka laitettiin ruumaan poikittain kaarten väliin niin että
koettaessa rysänvyöt olivat sitä vasten.

Kokupaatti, kokemispaatti

Pieni soutupaatin kokoluokkaa oleva koentavene.
Lohirysäkalastajat tekivät 1970- ja 1980-luvuilla lasikuidusta
koneettomia paatteja, jotka rääkipaatilla tms. hinattiin rysille.

Konet

Kone, moottori.

Kone(t)koppi

Skandäkin korkeustasolle moottorin suojaksi rakennettu koppi

Konepaatti

Moottorilla varustettu rääkipaatti. Termiä käytettiin
kansalaissodan jälkeisinä vuosina erotuksena seilipaatteihin.

Koplinki

Kytkin, vaihde. Tunnetaan myös paaki- ja framooti-nimitys.
Ruots. laina: koppla (verbi)

Kottiseinä

Ruumatilan takaseinä.

Kraana

Hana. Konet pysäs, ko pensakraana oli kiini.
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(K)rankki, (k)ranki, (k)rankirauta

Paatin fööripiikkiä kiertävä matala rautareunus. Jos karille heitettii
silakkaverkot, ankkureita oli krankeis, niitä oli kolome neljä,
vähäläntäsiä ankkureita.
Ruots. laina: rand (subst) =reuna, laita

Kripa, ripa, rispa

Puupaatin reunus. Muita tunnettuja nimiä ovat muun muassa
suupaanda ja karahka.

Kroppa

Lasikuitupaatin teelmäs, jossa paatin sisätilat ja laidat ovat
tekemättä tai viimeistelemättä. Ruots laina: kropp (subst.)

Kryssiä

Tarkoittaa seilatessa luovimista.
Ruots. laina: kryssa (verbi)=luovia, purjehtia.

Kuppi

Kolmimastoinen seilipaatti.

Kumpuselekäläine

Dahlroosin/Kumpuselän suunnittelema venetyyppi

Kymppi

Wickström 10 hv. Viertolan Vienolla oli Wikströömi,
harvakäyntinen kymppi, luuli aina että se stoppaa. Ihan niin kunnei
se olis syttyny joka kerta. Sitä oli mahtavaa kuunnella.

Kynttylä

Sytytystulppa

Kyrpärauta

Rauta, johon ruorin hohtimet ujutettiin. Muita nimiä ruarirauta ja
johdinrauta.

Kölffiini, kölöffiini

Farveleita tukeva keskuslankku.

Lapaseili

Soutamisen leikinomainen ilmaisu.

Lasilyhty

Rääkipaatin valolähde. Suorakaiteen muotoinen lasilyhty, minkä
sisään laitettiin kynttilä tai myrskylyhty. Yksi lasiseinä oli
irrotettava, mistä lyhty sytytettiin. Kiinnitettiin paatin keulassa
olevaan pystylautaan.

Valok. Juhani Mellanoura
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Levanki(rauta)

Halkaisijaltaan 30 senttinen rautakehys paatin ahterissa
prekaamista varten. Airo laitettiin kehyksen läpi. Peräpurjeen
skuutti kiinnitettiin rautaan.

Liihultti

Rääkipaatin ruuman puolen sisäreunaa kiertävä astin- ja
istuinlauta.

Liiki

Köysireunus seilin yläosassa maston ja spriilin välillä

Liippari

Pikavene.

Lohikoppi

Lohen kiintosiimakalastajien rääkipaatissa käyttämä perähytti.
Käytettiin usein myös styyrööhytti-nimitystä.

Lujalle, panna lujalle

Vaihdetangon työntäminen eteenpäin.

Luuku

Luukku. Rääkipaatin kajuutin kattoluukku, työntäen ja vetäen
liukuva.

Lykellä, lykkiä

Huovata.

Lykkelyairo

Yleensä varsinaisia airoja lyhyempi, jolla meloen ahterissa istuja
saattoi avittaa soutajan työtä. Lykkelyairoa saatettiin joskus sanoa
melaksi.

Lösköli

Varaköli lyötiin seilipaateissa kölin jatkoksi. Sen syvyys oli keskellä
noin 11 tuumaa ja kantapäässä 3-5 korttelia alas ja taaksepäin.
Varaköli esti paattia rääkäämästä sivutuuleen.

Löysätä

Pitää konetta vapaalla vaihdetta säätämällä.

Mankit

Veneen keulakajuutassa olevat V-kirjaimen muotoiset
makuulavitsat

Masiina

Moottori.

Masto

Mastopuu. Seilipaatissa oli 1860-luvulla vain yksi masto, mutta
vuosisadan vaihteessa lähes kaikki olivat siirtyneet
kolmimastoiseen. Mastot olivat hivenen etunojassa.

Mela

Soutuveneen lykkelyairoa saatettiin joskus sanoa melaksi.

Merikipee (paatista)

Vuotava vene.

Meripaatti

Merikelpoinen vene.

Moottoripaatti

Moottorilla varustettu vene. Korvasi vähitellen konepaatti-nimen
1920-luvulta lähtien.

Mullistus

Veneen edestä tai takaa katsottuna veneen muoto, profiili.

Mynsteri

Mallivene, jonka päälle lasikuidutetiin uuden paatin kroppa. Mulla
oli Rantamaan Endin tekemiä paatti mynsterinä.
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Nuottapaatti

Kymmenen kyynärän pituisia ja hieman pesäpaattia kapeampia.
Käytössä 1900-luvun alkuun saakka.

Nyrkkä-, jyrkkätaminaisuus

Keulapiikin loivuus, jyrkkyys

Paaki

Kytkin, vaihde. Käytetään myös framooti ja koplinki-nimeä.

Paarlasti

Painolasti. Seilipaateissa täytyi olla paarlastina kiviä, joita
siirtämällä laidalta toiselle voitiin helpommin luovia tuulessa.

Paa(r)puuri

Veneen perästä katsoen laidan vasen puoli. Harvoin käytetty
termi.

Paatitella

Veneillä. Kun lähdettiin paatittelemaan, pantiin joskus
jonkinlainen uistin perästä ulos, joskus tärppäsikin. Yleensä
kuitenkin paatiteltiin ilman kalastustarkoitusta.

Paatti

Vene. Ruotsal. laina: båt

Pakki

Peruutusvaihde.

Penhartti, penu

Bernhard, keskimoottori.

Perähytti

Tunnetaan myös ahterikopin ja seksikopin nimellä.

Peräprutku

Alle 20 hv;n perämoottorilla varustettu vene. Tunnetaan myös
takatuupparin nimellä.

Pesäpaatti

Pituus 6-8 metriä, keulassa ei kajuuttaa. 1900-luvun alussa
käytettiin silakan pesäpyynnissä, 1940-luvulta lähtien aina 1990luvulle saakka miltei yksinomaan silakan rysäkalastuksessa.

(Pika)liippari

Vähintään 20 hv:n perämoottorilla varustettu vene.

Pikkumoottori

Noin viiden metrin pituinen keskimoottorilla varustettu vene.

Pikkupaatti

Soutuvene, 4-5 metrinen. Tunnettiin myös soutopaatin nimellä.

Pitapuu

Pitapuu on siinä mihin tulee seilin masto kiinni.

Ploki

Seilimastojen päähän asetettu väkipyörä, joka otettiin käyttöön
siirryttäessä 3-mastoisiin paatteihin.

Prekata

Paatin liikuttamista perästä käsin yhdellä airolla. Rääkipaatissa airo
laitettiin levankiraudan läpi ja airon lapaa heilutettiin meressä niin
että saatiin aikaiseksi työntövoima veneen liikkuttamiseksi
eteenpäin. Tyynellä säällä verkot yleensä heitettiin mereen
prekaamalla.

Prekausairo

Rääkipaatin vakiovarusteisiin kuului yksi 3,5- 4 metrin airo, jota
tarvittiin prekatessa, jos verkkoja laskiessa oli tyyni sää. Muissa
veneissä käytettiin prekauksessa tavallista airoa.
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Prenkata

Moottori käy, mutta se lähtee huonosti käymään tai käy muutoin
huonosti.

Priimus

Priimus kuului kajuutan vakiovarusteisiin, sillä keitettiin kahvit. Se
myös hieman lämmitti.

Prikata

Mastojen pystyttäminen ja seilien paikalleen laittaminen.

Pronki

Veneen sivuprofiili, veneen kaarevuus.

Propel(l)i

Potkuri. Propelli nimitystä käytettiin harvoin. Ko ajettii kovaa
faarttii kivelle ni propelli väänty. Ruots. laina: propell

Pudistuspaatti

Rantapiikojen rääkipaatista käyttämä nimi. Olen ollu
pudistuspaatin laidalla rippikouluikäsestä.

Kuva: Merikarvia-seuran arkisto.

Pumppuputki

Rääkipaatissa oli kolmen tuuman rautaputki. Pumpattaessa
forkkaa liikuteltiin pumppuputkessa edestakaisin.
Pikkumoottoreiden pumppuputki kuului paatin irralliseen
varustukseen ja oli 1960-luvulta lähtien muovia.

Pumpun forkka

Katajasta tai kuusesta tehty keppi, jonka päässä esim. vanhan
saappaan varresta tai eläimen nahasta tehty mäntä.

Pumpun ruuhi

Rääki- ja pesäpaatissa laudoista valmistettu ränni, jonka toinen
pää pumputtaessa laitettiin ruumapumppuun ja toinen pää
skandäkin ulopuolelle.

Pumputa

Pumpata. Veden pumppuaminen forkkaa edestakaisin
pumppuputkessa liikuttamalla, mikä saa veden nousemaan rääkitai pesäpaatissa pumpun ruuheen. Pikkumoottoreiden
pumppuputken vesi nostetettiin suoraan laidan yli.

Puumi

Lähinnä ahteriseilin alareunassa käytetty puinen aisa.

(Puu)peti

Moottorin alla olevat aluspuut. Klasikuitupaatiski on parempi se
puusta tehty peti, ni ei sitte se konet tärrää niin.
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Puuri

Paatin laita. Käytettiin myös reelinki nimeä.

Puuruari

Ennen toista maailmansotaa seilipaateissa ja konepaateissa
käytettiin vain puuruoria.

Pyyntivehkeet

Pyyntivälineet. Rysävehkeet on jo paatis, odotetaa vaa tuulen
moinaamista. Käytettiin myös termiä kalastusreidat.

Pässi

Viistosti maston juureen asetettu aisa, joka piti seiliä levällään.
Tunnetaan paremmin spriilin nimellä

Rantamaalaine

Endi Rantamaan tai hänen poikansa Esko Rantamaan tekemä
paatti.

Rautaruari

Rautaruori. Lohikoukkukalastajat siirtyivät 1950-luvulla
puuruorista rautaruoriin, sillä jääolosuhteissa puuruori ei kestänyt
pitkään.

Reelinki

Paatin laita. Käytettiin myös puuri-nimeä.

Reistata

Olla epäkunnossa (moottorista). Vielä pitkälle sodan jälkeen
otettiin masto ja seili mukaan, jos kone reistasi.

Reivilista

Seiliin ommeltuja kangaslistoja, joilla oli lujittava tarkoitus

Riki

Takila. Takilaksi kutsutaan välineistöä, jonka varaan ja avulla
aluksen purjeet levitetään.

Ruaripinna

Peräsin. Ruotsal, laina: roder (subst.)

Ruarirauta

Rauta, johon ruorin hohtimet ujutettiin. Muita nimiä kyrpärauta ja
johdinrauta.

Ruuma

Konekopin ja kajuutin väliin jäävä verkko- ja saalistila.

Ruumapumppu

Laudoista valmistettu, poikkileikkauseltaan neliön muotoinen.
Ruumatilan takaseinän etupuolella

Rysäpaatti

Silakkarysän koentaan käytetty paatti, tarkoitti useimmiten samaa
kuin pesäpaatti.

Rääkipaatti

Pituus 8-9 metriä, keulassa kajuutta. Yli kakskytä vuotta vanha
rääkipaatti tuli helposti merikipeeks ja alako vuataa

Rääkivalakee

Rääkätessä kajuutin päällä oleva valo. Vilho Välimaa löysi joskus
semmosen luvun ko 103 rääkivalakeeta, sillon ko hän oli kakara
(1940-luvulla).

Seili

Purje. Ruotsal. laina: segel (subst.)

Seilipaatti

Purjevene

Seksikoppi

Korkea ahterissa oleva kajuutta, missä mahtui seisomaan.
Ruuman puolella oli iso ikkuna, josta näki ohjata venettä. Endi
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Rantamaa ryhtyi ensimmäisenä rakentamaan seksikoppeja. 1960luvulla seksikopit alkoivat olla yhä tavanomaisempia. Tunnetaan
myös ahterikopin ja perähytin nimellä.

Kuva: Juhani Mellanoura

Siipi

Potkurin lapa. Silakankalastajien paateissa potkurit oli kaks
siipisiä. Jokku jokka kävi lohisiimoilla ja ajo jäis ni niillä oli
kolmesiipisiä jääpotkureita.

Siiva

Taljan eli plokin väkipyörää sanottiin siivaksi. Moottorin
vauhtipyörästä on käytetty vauhtisiiva ja myös hiulu-nimitystä.

Sija

Makuualusta, -tila. Seiliaikana paatinpohjalle tehtiin taljoista tai
vaatteista makuualusta, missä torkahdettiin.

Silakkapaatti

Silakan verkkopyyntivene, rääkipaatti. Tunnettiin myös
sköötipaatin ja verkkopaatin nimellä.

Silinteri

Sylinteri. Ei Wikströmis ollu paljon vikoja, ko vaa kerran kesäs
puhudisti silinterin, ni se riitti.

Sivutäkit, -kannet

Lohen kiintosiimapyynnissä rääkipaateissa käytettiin ns.
sivukansia, joiden päälle tulivat täkkiluukut.

(S)kandäkki; kantäkki

Sivulaita. Paatin reunoja kiertävä 20 cm:n levyisen reunuksen oli
tarkoitus estää vettä pääsemästä paattiin varsinkin luovittaessa

(S)krampeli

Puinen vetorulla. Silakkaverkot vedettiin paattiin krampelin
kautta.

Skarveli, farveli

Irrallinen pohjalauta soutupaatista rääkipaattiin.

(S)kiipuuli

Skiipuuli oli skarvelin päälle lyöty 8-9 tuumaa leveä lauta. Se lyötiin
seiliaikoina väliaikaisesti pitkiä merimatkoja varten. Skiipuuli
saatettiin lyödä skarvelin paikalle myös pysyväisesti.

Skuutata

Seiliköyden kiinnittäminen: esim. 2- seilisessä fokka skuutattiin
liihulttiin.

Skuutti

Seiliköysi.
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(S)kuutpenkki, guutpenkki

Paatin ruumatilan sisäreunoja kiertävä astin- ja istuinlauta. Tätä
tavanomaisempi nimitys on liihultti.

Skuutti

Seilin mastoon nähden etäisemmästä alakulmasta lähtevä köysi,
jonka kiinnityspaikka vaihteli sen mukaan oliko kyseessä fokka-,
keski- vai ahteriseili.

Sköötipaatti

Silakanverkkovene. Tunnetaan myös verkkopaatin nimellä.

Soutopaatti

Soutuvene. Puinen soutuvene, 4-5 metrin pituinen. Tunnettiin
myös pikkupaatin nimellä.

(S)pelliplootut

Pelliplootut naulattiin paatin kölin molemmin puolin hieman
vesirajan yläpuolelle estämään jään aiheuttamia vaurioita.
Kupariplootut olivat galvanoituja kestävämpiä, eikä niitä tarvinnut
vaihtaa vuosittain.

Spida

Keski- ja peräpurjehduslauta, istuinpenkki. Seiliaikana alisen
paulan mies verkkoja laskiessa istui ja kivesi
keskipurjehduslaudalla ja päällistä paulaa laskeva oli
peräpurjehduslaudan kohdalla.

(S)priili

Viistosti maston juuren asetettu aisa, joka piti seiliä levällään.
Tunnetaan myös pässi-nimellä.

(S)taminat

Vantaat eli keula- ja ahteripiikit. Merikarvialaismallisessa paatissa
taminat ovat melko pystysuoria kölipuuhun nähden.

Startata

Käynnistää moottori.
Ruots. laina: starta (verbi)

(S)tiiu

Veneen laitojen tasolla tai alempana oleva hyvin ahdas kajuutta.
Ruots. laina: stia=läävä

Stopata

Pysäyttää kone. Ruots. laina: stoppa (verbi)

(S)tormilyhty

Myrskylyhty.

Styyrpuuri

Veneen perästä katsoen laidan oikea puoli. Harvoin käytetty termi.

(S)tyyrätä

Ohjata, pitää perää. Ruots. laina: styra (verbi)

Styyrööhytti

Perähytti. Lohenpyynnissä käytettyä perähyttiä voitiin sanoa myös
lohikopiksi.

Suupa(a)nda, suupaanta,
suuplaanda

Veneen laitoja kiertävät ripalistat. Muita tunnettuja nimiä ovat
kripa, ripa, rispa ja karahka.

Takatuuppari

Perämoottori. Tunnetaan myös peräprutkun nimellä.

Tamskrahti

Ahteritaminan levennys, kantäkin jatke.
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Tankki

Petrooli-, öljytankki oli yleensä ahteri-istuimen takana

Tappitullat

Etupäässä 2- seilisissä, käytettiin myös soutuveneissä

Tasasaumane

Tasasaumanen vene. Kaikki Merikarvian kalapaatit olivat
tasasaumasia.

Tilley-lamppu

Tilley-lamppua pidettiin rääkipaatin kajuutassa. Kylminä öinä se
sytytettiin ja kajuutan lämpötila voitiin pitää näin tasaisen
lämpimänä.

Tonkka

Polttoainesäiliö. Ruots. laina: stånka (subst.)

Tossukonki, talluskonki

Konekopin vierusta, missä verkon palmaaja ja verkkoa yläpaulasta
laskeva seisoi. Tossukonki muodostuu pitalankuista ja
skuutpenkistä

Kuva: Kansallismuseon arkisto – Eino Nikkilä

Tratti

Suppilo. Trattia tarvittiin kaadettaessa polttonestettä veneen
ahterissa olevaan tankkiin. Ruots. laina: tratt. (subst)

Troffu

Maston alaosassa oleva kiinnityskohta, josta spriili lähti viistosti
ulospäin. Ruots. laina: stropp =lenkki

Troolari

Silakan troolialus, mutta myös lohiverkkopaateista käytettiin usein
troolari-nimeä. Ruots. laina: trålare (subst.)

Trutka

Pieni muutaman desilitran vetoinen ruiskupullo, josta tarvittaessa
koneelle annettiin ryyppy.

Tulla

Soudettaessa airoa liikuteltiin tullan juuressa, jota piti paikallaan
vitta(s)lenkki.

Tullavvitta

Tullavvittan avulla airo saatiin soudettaessa paremmin pysymään
paikoillaan. Vittaslenkki oli tehty usein koivun oksasta.

Tuuppari

Tunnettiin myös ahteriseili- ja aappo-nimillä mikä oli yleensä
muita seilejä hieman kapeampi.
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Tyyrööhytti, (s)tyyrhytti

Kylmältä viimalta ja meren pärskeiltä venettä ohjaavan suojaksi
kehitetty irtohytti, missä oli tuulilasi.

Täkkiluukut

Käytettiin lohen kokkupyynnissä/hylkeenpyynnissä. Kantäkin
päälle asennettiin sivutäkit , jonka päälle laitettiin laudat. Esti
veden tulemisen ruumaan.
Ruots. laina: däck (subst.)= kansi

Vauhtisiiva

Moottorin vauhtipyörää. Vauhtisiiva saattoi joskus lyödä takasin ja
käsi mennä pahimmillaan poikki. Käytettiin myös hiulu-nimitystä.

Veivata

Vääntää, pyörittää vauhtipyörää. Ruots. laina: veva (verbi)

Verkkopaatti

Silakan verkkopyyntivene, rääkipaatti. Tunnettiin myös
sköötipaatin ja silakkapaatin nimellä.

Villi pesäpaatti

Pesäpaatti, mikä muistuttaa kokonsa ja rakenteensa puolesta
rääkipaattia.

Villi rääkipaatti

Rääkipaatti, mikä muistuttaa kokonsa ja rakenteensa puolesta
pesäpaattia.

Vitta(s)lenkki

Vittaslenkin avulla airo saatiin soudettaessa paremmin pysymään
paikoillaan.Vittaslenkki oli tehty usein koivun oksasta. Tunnettiin
myös tullavvittan nimellä.

Wikki, Wiku

Wickström-moottori. Tämä Wiku mikä ny on pesäpaatis, on
vuoden 1927 tai 1928 malli, tämä on 5-7 hevosvoimane.

Valok. Juhani Mellanoura
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2.2 Verkot ja
verkkopyyntiin
liittyvä sanasto

Nimen suomenkielinen selitys ja mahdollinen
esimerkki paikalliskäytöstä

Ajostus

Tarpominen. Kalojen pelottaminen verkkoon airolla veden pintaa
läpsien tai meren pohjaa airolla kolisuttaen. Pyyntitapaa
harjoitettiin lahdissa ja saarten rantamilla. Pyynti tapahtui
ajoverkolla, laskureilla ja viimeisten viidenkymmenen vuoden
aikana pikkuverkoilla. Myös lämpökalan pyynti oli ajostusta.

Ajoverkko

Ajoverkko laskettiin karin rannalle, lahden suuhun ja alettiin jadan
sisäpuolella mätkiä airoilla veden pintaa. Ajoverkko oli tavallista (30
m) pidempi verkko esim. 100 metriä pitkä, 3 tai 4 metriä syvä,
silmäharvuus oli 40 mm. Yksi viimeisistä ajoverkolla kalastaneista oli
Ilmari Arviola 1960-luvulla.

Alinen paula, alipaula

Alapaula. Silakkaverkon alinen paula oli pumpuliverkkoaikaan tehty
manillaköydestä.

Ankkuri(pyynti)

Pintaan lasketun verkkojadan molemmissa päissä on tavallisesti
ankkurit. Jata voitiin ankkuroida vain toisesta päästä kts.
heijoopyynti.

Flaku

Jadan päihin laskettiin pyydystä osoittava lippumerkki. Kalastajat
säilyttävät merkkilippuja usein paatin ahterissa.
Ruotsal. laina: flagga (subst.)=lippu

Kuva. Juhani Mellanoura

Hallakalan pyyntö

Syysmyöhään lähinnä 1930-luvun vuosina pintaan tai väliveteen
ankkuroiduilla silakkaverkoilla harjoitettu pyyntitapa. Toinen tätä
yleisempi nimitys oli routapyynti.

Harriverkot

Harjuksen pyyntiä varten kudottuja 1-1,5 metrin syvyisiä verkkoja,
jotka olivat 35-45 mm:n harvuisia. Harriverkoilla kalastettiin
erityisesti Ourassa harjuksen kutuaikaan toukokuussa, kohtuullisen
yleisesti vielä 1940-luvulla.
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Heijoopyyntö

Verkkojata ankkuroitiin vai toisesta päästä, jolloin se saattoi kiertää
navan ympäri merivirran suunnan vaihtuessa. Meillä oli ankkurin
nokas yks silakkaverkko. ”Syksyllä osa ajasta käytiin heijoossa,
verkot oli välivedes, toinen pää oli ankkuris.”(Raimo Stenroos)

Heittää (verkoista puhuttaessa)

Ammattimainen verkkojen käsittely, missä yhdistyy nopeus ja
huolellisuus. Heitiksä ny verkot kutupaikkaa?

Hiekkapussipaino

Ajoverkon alapaulassa käytettiin kangaspusseja, joiden sisään
laitettiin hiekkaa. Hiekkapussia käytettiin, koska hiekkapussin
tömähdys pohjaan jätti kivipainoa vaisumman äänen eikä
säikyttänyt kaloja. Pitkän narun päähän laitettuja hiekkapussipainoa
käyttivät 1970- ja 1970-luvuilla myös jotkut siikarääkikalastajat
tietyissä virtausolosuhteissa hidastamaan jatojen päiden liikettä.

Hollata, hellätä

Antaa perää, myöten. Palmaaja joutu joskus hollaamaa ko tuli oikee
iso kuorssapää.

Häntyri, häntäverkko

Rääkiverkkojadassa usein vanhin ja repaleisin verkko, joka laskettiin
ensimmäisenä ja joka yleensä upotettiin muita verkkoja
syvemmäksi jotta jata olisi pysynyt paremmin suorassa.

Häntälekkeri

Silakan rääkipyynnissä häntäverkon eli ensimmäisen verkon
ulommainen lekkeri, joka erottui usein muista lekkereistä
kulmikkaana.

Isorääki,-rääköö

Ajoverkkokalastuksen sesonki, joka alkoi viimeistään Jaakonpäivänä
ja kesti vähintään Aleksanterin päivään saakka. Käytettiin myös
jonkin verran suvirääki-, kesärääki- ja syysrääki-nimiä. Muita
harvoin käytettyjä nimiä olivat oikea rääki ja vasituinen rääki.

Jukoverkko

Viimeksi jadan päähän laskettu silakkaverkko, mikä kiinnitettiin
touvilla paattiin kiinni.

Kalastusreidat

Pyyntivälineet.
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Karvakkaat

Palmaajan villalapaset, joiden joukkoon oli kudottu hiuksia
vanumisen estämiseksi. Tunnettiin myös palmoovanttuiden nimellä.

Kuva: Juhani Mellanoura

Kekkuli

Silakkaverkkojadan kannatin. Jadassa käytettiin kannattimina
kymmenlitraisia lekkereitä, molemmista päistään umpinaisia
puuastioita, jotka toimivat kannattimina verkkojen jatkokohdissa.
Lekkeri-nimitys oli tätä tavanomaisempi nimitys.

Keksi

Keksi veneessä oli tarpeen. Sillä voitiin tarttua flakuun tai käsistä
karanneeseen verkkoon yms.

Keväträäki, -rääköö

Lähinnä toukokuulle ajoittuva silakan ajoverkkokalastus. Kolmen
viikon pituinen keväträäki ajoittui vapun tienoille. Joskus käytettiin
myös routarääki-nimitystä. Keväträäki kestää pitkälleki, jos sattuu
tulemaan silakoita, mutta se voi olla vaa parin viiko humaus.

Kivekset

Laskurin alapaulaan kiinnitetty tuohitasku, jonka sisällä oli painokivi.
Käytettiin myös tuohipunnus- ja kiviriippa-nimeä.

Kivetä

Kivien kiinnittäminen silakkaverkon alapaulassa olevaan
krampilankaan. Tunnetaan myös krabbata-nimitys.

Kiviriippa

Laskurin kivipaino, joka laitettiin tuohen sisälle. Käytettiin myös
tuohipunnus- ja kivekset-nimeä.

Kivijalka

Alapaulan yläpuolella oleva krouvi verkonliina, minkä tarkoitus on
esimerkiksi siikaa kalastaessa estää simppujen ym. pohjakalojen
joutumista verkkoon.

Kivi(s)paula

Silakkaverkon alapaula. Isä laski aina kivispaulaa ja poika
lauduspaulaa.

Korkkipaula

Päällinen paula. Tunnetaan myös lauduspaulan nimellä.

Krampilanka

Silakkaverkossa oli noin neljän kyynärän välein krampilanka, johon
kivi laitettiin siansorkalla kiinni.

Krabbata

Alapaulan kiveäminen eli kivien laittaminen verkon alapaulaan.
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Krapikivi, krampikivi, krappikivi,
krabbikivi, grabbikivi

Silakkaverkkojen alapaulassa käytettiin nyrkinkokoisia tai hieman
isompia painokiviä. Kivien täyty olla pitkyliäitä tai ainaki semmosia
että ne pysyy hyvin lankas. Kussakin luonnonoloiltaan erilaisessa
tilanteessa kiveäjän oli osattava valita painoltaan sopiva kivi tai
jättää krampilankoja kiveämättä.

Kuva: Merikarvia-seuran arkisto

Kojenta

Kokeminen, koenta. Talavella verkot kojetaa kerran viikos, made ei
kuale äkkii.

Koliterva

Kivihiiliterva. Käytettiin verkkojen ja köysien värjäyksessä niiden
käyttöiän pidentämiseksi.

Korkkipaula

Verkon yläpaula.

Krabbi-, krampi-, krapilanka

Krampilanka oli alapaulassa 4 kyynärän välein.

Krattu

Talviavannoissa pyydysmerkkeinä kalastajat käyttivät oksankräniä,
jotka oli katkaistu yleensä katajan päärungosta, jonka alimmaisesta
oksasta jätettiin jäljelle 30-40 sentin nysä, joka laitettiin nojaamaan
avannon reunaan. Kratusta käyteään joskus myös Kräksy-nimeä.

Kriimuverkko

Riimuverkko. Siirtolaiset opettivat merikarvialaiset kalastamaan
kriimuverkoilla.

Krotata

Hätäinen verkonlasku. Viskata mereen sen koommin pohtimatta
onko pyyntipaikka sopiva. Näin ilmaistaessa korostetaan
verkkolaskun nopeutta ja huolettomuutta. Mä vaa krottasin verkot,
en tie sit tuleeko mitää.

Kro(u)vvi, krouvi lankanen

Karkealankainen verkon liina. Siikapesän yläosaa kudottii
yhteeaikaa krouvii lankaa ettei siika olis tarttunu siihe isokonan
hollille. Ruots. laina: grov (adj.) = karkea
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Kräksy

Talviavannoissa pyydysmerkkeinä kalastajat käyttivät oksankräniä,
jotka oli katkaistu yleensä katajan päärungosta, jonka alimmaisesta
oksasta jätettiin jäljelle 30-40 sentin nysä, joka laitettiin nojaamaan
avannon reunaan. Krattu-nimitys on paljon tavanomaisempi..

Krötästää

Kalastaa pohjaverkoilla matalissa viikeissä tai holjuisilla rannoilla.

Kutuvalakee

Rääkipaatin tulimerkki, mitä käytettiin jos kohdalle osui niin suuri
saalis, ettei sitä yksin saanut tuotua maihin. Tulimerkin avulla
pyydettiin toisilta kalastajilta apua. Petroolilla kyllästetty
trasutukko sidottii airon päähän ja sytytettii palamaan.

Käsiverkko

Verkko oli tavallisesti 27 metrin pituinen ja 1,20-1,8 metrin
syvyinen. Verkon liina monofiilia. Muita nimiä pikkuverkko ja
puikkariverkko.

Käydä merellä

Käydä silakkaverkoilla.

Köysiknippu

Köysinippu.

Lahanaverkko

Riimuverkko (kriimuverkko)

Lankanailoni

Nailon. Materiaalina puuvillaa kestävämpi eikä sitä tarvinnut
kuivata. Tuli markkinoille 1950-luvulla. Käytettiin myös nimeä
nyyloni. Monofiili syrjäytti lankanailonin 1960-luvulla.

Lankata

Silakkaverkon kiskominen paattiin yläpaulasta. Palmata-termi oli
tätä paljon tavanomaisempi.

Lapata, lappaa

Verkon alapaulan ja liinan vetäminen kaksin käsin veneen pohjalle

Laskeminen (verkoista
puhuttaessa)

Verkot voidaan laskea ”ulos”, mutta usein tällöin viitattiin
amatöörimäiseen verkkojen laskutapaan (esim. puikkarilta).
Mieluimmin kalastajat puhuvat verkkojen heittämisestä.

Laskuri, laskuverkko

Verkko noin 27 metriä, korkeus 1,2 -1,5 m., joilla kalastettiin 1950luvulle saakka.

Laudus

Puuvillaisen silakkaverkon yläpaulan kannatin. Laudukset olivat
tuuman vahvuisista korkinpaloista veistettyjä paulan kannattimia.
Päälises paulas tuli olla 122 laudusta ja 3 korttelii oli niiden väli.
Jadan päämäisen lauduksen toisella puolella oli omistajan
nimikirjaimet ja toisella puolella valmistusvuosi.

Kuva: Juhani Mellanoura
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Lauduspaula

Yläpaula, joka oli manilaköydestä. Tunnettiin myös korkkipaulana.

Lekkeri

Silakkaverkkojadan kannatin. Jadassa käytettiin kannattimina
kymmenlitraisia lekkereitä, molemmista päistään umpinaisia
puuastioita, jotka toimivat kannattimina verkkojen jatkokohdissa.
Käytettiin myös kekkuli-nimitystä

Lenkki

Lohen ajoverkkokalastajalla saattoi olla samanaikaisesti pyynnissä
parikymmentä ajelehtivaa verkkojataa eli lenkkiä.

Liiki

Reuna- eli pystypaula. Verkon molempien päiden ylä- ja alapaulaa
yhdistävä naru. Tunnetaan myös stadi-nimellä.

Liina

Verkon havas. Ruots. laina: lina

Liinu

Lekkerin/kekkulin ja rääkiverkkojadan välinen kiinnitysköysi.
Harvoin käytettiin särtti-nimitystä. Ruots. laina: lina= naru, nyöri.

Lohiverkko

Lohiverkoista puhuttaessa tarkoitettiin 1970- ja 1980-luvuilla
yleensä lohen ajoverkkoja. Liiemmin ei puhuttu rääki- tai
ajoverkkopyynnistä. Kaikki Kasalan paatit lähti eilen lohiverkoille.

Lyijypaula

Lyijypaula tuli 1970-luvulla kivi- ja rengaspainojen tilalle. Käytettiin
myös painopaulan nimeä.

Lämpökalan eli hellekalan
pyynti

Yksi ajostuksen eli tarpomisen pyyntimuodoista. Ahvenen, hauen ja
särkikalojen pelottaminen keskikesän helteillä verkkoon esimerkiksi
kolisuttamalla airolla meren pohjaa. Pyyntimuoto tunnetaan
paremmin ajostuksena.

Löddrot

Rääkiverkon ylä- ja alapaulan päässä oli ¾ kyynärän mittainen
silmukka, joka solmittiin seuraavaan verkkoon jataa heitettäessä.
Käytettiin myös nimiä snyyty ja troppu.

Madepesä(verkko)

Syvä verkko, jolla yleensä kalastetaan jään alta. Ei varsinainen pesä,
vaan kyseessä on tavanomaista syvempi verkko. Esimerkiksi 5
metriä syvä pesä voitiin laskea kolmimetriseen veteen, jolloin
verkkoon jää löyhää liinaa, pusseja.

Manilaköysi

Manillaköysi. Rääkitouvi oli aina manillaköyttä, puuvillaverkkojen
aikaan myös silakkaverkon paulat.

Moljauttaa

Hätäinen verkonlasku. Viskata mereen sen koommin pohtimatta
onko pyyntipaikka sopiva. Näin ilmaistaessa korostetaan
verkkolaskun nopeutta ja huolettomuutta. Mä vaa krottasin verkot,
en tie sitte tuleeko mitään.

Mofiili, monofiili

Monofiili pyydysmateriaalina syrjäytti 1960-luvulla muut
materiaalit.

Nyyloni

Nailon. Materiaalina puuvillaa kestävämpi. Ei tarvinnut kuivata. Tuli
markkinoille 1950-luvulla. Käytettiin myös lankanailonin nimeä.
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Nööri

Nuora. Ruots. laina:snöre=nuora

Oikea rääki

Silakan ajoverkkokalastuksen sesonki, joka alkoi viimeistään Jaakon
päivänä ja kesti vähintään Aleksanterin päivään saakka. Käytettiin
myös isorääki, kesärääki ja syysrääki-nimiä. Muita harvoin
käytettyjä nimiä olivat oikea rääki ja vasituinen rääki.

Oikopyyntö, oikoset, suorat

Käytettiin usein siian pintaverkkojadasta puhuttaessa. Tällöin
verkkojata ankkuroitiin molemmista päistä. Tunnettiin myös
pesä(verkko)pyynnin nimellä, mikä on harhaanjohtava, koska
verkkoja ei laskettu pesän muotoon.

Painopaula

Painopaula tuli 1970-luvulla kivipainojen ja rengaspainojen tilalle.
Käytettiin myös lyijypaulan nimeä.

Pal(a)mata

Silakkaverkon vetäminen paattiin yläpaulasta. Palmaaja seisoi
tallukaslaudalla, seiliaikaan peräpurjehduslaudalla. Harvoin
käytettiin lankata-termiä

Palmookintaat

Kintaat joiden sisällä oli villalapaset. Tulivat karvakkaiden tilalle
1940-luvulta lähtien.

Palmoovanttuut

Palmaajan villalapaset, joiden joukkoon oli kudottu hiuksia
vanumisen estämiseksi. Tunnettiin myös karvakkaiden nimellä.

Patenttipaula

Pikkuverkoissa eli puikkariverkon yläpaulan kannatin oli
koneellisesti neulottuna paulan sisään.

Pellavaverkko

Tärkeä verkon materiaali 1880-luvulle saakka, jolloin joutui
puuvillan syrjäyttämäksi.

Pesärääki

Siian ajoverkkokalastus. Tunnetaan paremmin nimellä siikarääki.

Pesäverkko

Syvä verkko, vähintään 4-5 metriä. Nimitystä käytettiin yhteen
jataan lasketuista siian pintaverkoista ja etenkin jään alta madetta
kalastettaessa.

Pikkuverkko

Verkon pituus n. 27 metriä ja syvyys 1,2- 1,5 m. Verkon liina
monofiilia. Käytettiin myös nimiä puikkariverkko ja käsiverkko.
Termien käyttö yleistyi 1960-luvun alusta lähtien, laskuri-nimeä ei
enää liiemmin käytetty.

Pläkkikekkuli

Viinaleili, jota käytettiin ennen lekkereiden yleistymistä, 1800luvulla, verkkojen kannattimina.

Pohjapyyntö

Kalojen pyynti meren pohjaan lasketuilla verkoilla. Käytettiin usein
etenkin silakan ja siian kalastuksesta puhuttaessa.

Puikkari

Verkon päässä oli omistusta osoittavalla merkinnällä, yleensä
nimikirjaimilla, joskus myös valmistusvuodella, varustettu katajasta
veistetty puikkari.

27

Puikkariverkko

Verkon pituus n. 27 metriä ja syvyys 1,2- 1,5 m. Verkon liina
monofiilia. Muita nimityksiä pikkuverkko ja käsiverkko.

Pumpuliverkko

Materiaalina puuvilla. Käytettiin noin vuodesta 1880-lähtien 1960luvulle. Verkon piti jokaisen käyttökerran jälkeen kuivata.

Puusti

Silakkaverkon päämäiset eli verkonkulman kivet olivat tavanomaista
kookkaammat. Joissain tapauksissa kulmaan saatettiin laittaa kaksi
tavallisen kokoista kiveä.

Puuterva

Männystä saatu terva, jota käytettiin verkkojen ja köysien käyttöiän
pidentämiseksi.

Puuvillaverkko

Materiaalina puuvilla. Käytettiin noin vuodesta 1880-lähtien 1960luvulle. Verkon piti jokaisen käytön jälkeen kuivata. Käytettiin myös
pumpuliverkko-nimitystä.

Pyyntö

Pyynti, pyydykset. Meillä ei viime yänä ollu lainkaa silakkapyyntöö
meres.

Päivärääki

Loppusuvesta kovan merituulen jälkeen saatettiin mennä
päivärääkiin ja saada hyvin siikoja

Pääli(s)paula, pääl(l)inen paula

Verkon yläpaula. Silakkaverkon päälinen paula oli 90 kyynärää ja
alinen paula oli yhydeksän kyynärää ja yks kortteli pideet.

Rahanikoitu (köysi, naru)

Punottu

Rengaspaino

Ennen lyijypauloja pikkuverkkojen painoina käytettiin halkaisijaltaan
kymmensenttisiä renkaita.

Kuva: Juhani Mellanoura
Routapyyntö

Ankkuroiduilla silakkaverkoilla tapahtunut pyyntitapa syysmyöhään
1930-luvulla. Toinen harvemmin käytetty nimitys oli hallakalan
pyynti.

Routarääki

Keväällä harjoitettu rääkipyynti. Keväträäki-nimitys oli kuitenkin
tätä tavanomaisempi nimi.

Rääkipyyntö, rääköö

Ajoverkkokalastus.
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Rääki

Hylkiä, ajelehtia. Termi on ilmeisesti lähtöisin Gotlannissa
käytetystä murremuodosta ’räkka’.
Ko oltii rääkissä ni killuttiin pari tuntii verkkojadan pääs.
Ruotsal. laina: vräka (verbi)

Rääkimeri

Ulkomeren silakan pyyntialue, missä veden syvyys oli vähintään 10
metriä. Käytettiin myös silakkameren nimitystä.

Rääkiverkko

Silakkaverkko, jonka pituus oli 60 metriä ja syvyys 10-12 metriä.

Rääkitouvi

Paattiin kiinnitetty rääkitouvi oli 25-30 sylen mittainen ja tuuman
paksuinen.

Siansorkka, sikasorkka

Siansorkka eli kaksoispolvi on solmu, jota käytetiin esimerkiksi kun
krampikivien ympäri heitettiin narulenkit.

Silakkameri

Ulkomeren silakan pyyntialue, missä veden syvyys oli vähintään 10
metriä. Käytettiin myös rääkimeren nimitystä.

Siikalippo

Siikalippoja käytettiin ajostamisessa. Niissä oli neljän-viiden metrin
pituinen varsi ja ne olivat halkasijaltaan 50-60 senttiä. Samoilla
lipoilla haavittiin merimetsoja niiden torkkumiskiviltä.

Siikapesä(pyynti)

Vähintään viisi metriä syvä pintaverkko. Sanalla on kaksi merkitystä:
a) Syvä verkko, joita voidaan laskea jataan useita peräkkäin (esim.
pesärääki) b) johdinaidallinen siikapesä.

Siikarääki

Siian ajoverkkokalastus. Tunnetaan myös nimellä pesärääki.

Silakkalippo

Kalahaavi, jossa silakoita lipottiin pärekoppiin tai pohjattomaan
nelikkoon. Lipon kehä ei saanut olla iso, eikä verkkopussi saanut olla
kovin syvä, ettei lippoaminen olisi ollut kohtuuttoman raskasta.

(S)karvi

Verkon jatkoskohta. Rääkijadan joka skarvissa oli lekkeri.

Skööti

Silakkaverkko. Vuosisadan alussa sköötiverkkojen solmuväli oli
yleensä 14-16 mm.

Snyyty

Rääkiverkon ylä- ja alapaulan päässä oli ¾ kyynärän mittainen
silmukka, joka solmittiin seuraavaan verkkoon jataa laskettaessa
Muita nimityksiä löddrot ja troppu.

Stadi

Reuna- eli pystypaula. Verkon molempien päiden yläpaulaa ja
alapaulaa yhdistävä naru. Käytetään myös liiki-nimeä.

(S)tormilyhty

Myrskylyhty, joka käytettiin rääkipaatin lasilyhdyn valonlähteenä.
Siikarääkiaikana jotkut kiinnittivät lyhdyn jadan päässä olleeseen
flakuun eli merkkilippuun.

Suvirääki

Loppukesästä harjoitettu silakan rääkikalastus. Tunnettiin
paremmin isorääki-nimellä, joskus käytettiin myös vasituinen rääki,
oikea rääki tai syysrääki-nimeä.
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Syättiverkko

Tiheäsilmäinen verkko, jolla kalastettiin koukkupyynnin tarpeisiin
syöttikaloja kuten silakkaa, salakkaa ja norssia.

Särtti

Lekkerin/kekkulin ja rääkiverkkojadan välinen kiinnitysköysi.
Tavanomaisemmin käytettiin nimitystä liinu.

Tintikelli

Verkon merkki, pieni tuskin huomattava. Käytettiin pikkuverkoilla
matalassa vedessä kalastettaessa.

Troppu

Rääkiverkon ylä- ja alapaulan päässä oli ¾ kyynärän mittainen
silmukka, jolla yhdistettiin kaksi verkkoa toisiinsa jataa mereen
heitettäsessä. Muita nimä snyyty ja löddrot.
Ruots. laina: stropp =lenkki

Tooki

Verkkojono silakan kalastuksesta puhuttaessa. Jata on kuitenkin
tätä paljon yleisemmin käytetty termi. Ruotsal. laina: tåg= jono

Tuiju

Laskurin tuohikoho. Käytettiin myös tullu ja tuohiskäävärä-laudus
nimeä.

Tullu

Laskurin yläpaulan kannatin, tehty tuohesta. Käytettiin myös tuiju ja
tuohiskäävärä-laudus nimeä.

Tuohipunnus

Laskurin alapaulaan kiinnitetty tuohen ympäröimä kivipaino, joskus
tervapahvista. Alapaulaan kiinnitetyistä painoista käytettiin myös
kivekset- ja kiviriippa- nimityksiä.

Valok. Juhani Mellanoura

Tuohiskäävärä laudus

Laskurin yläpaulan kannatin tehty tuohesta. Tunnettiin paremmin
tullu tai tuiju nimillä.

Tupla

Kaksi kertaa tavallista (30 metriä) pitempi verkko.
Ruotsal. laina: dubbel

Upotusrääki. -rääköö

Ajoverkkopyynti, jossa jata upotettiin väliveteen.

Vasituinen rääki

Tunnettiin paremmin isorääki-nimellä, joskus käytettiin myös
suvirääki, oikea rääki tai syysrääki-nimeä.

(Verkko)jata

Usean verkon muodostama verkkojono. Käytettiin myös verkkoratin
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nimitystä.
Verkonsilimä

Verkonsilmä.

(Verkko)rati, (verkko)radi

Verkkojata. Käytettiin myös verkkojadan nimitystä.

Verkostaa, verkottaa

Verkoilla kalastaminen.

Vilkkuvalo

1960-luvun lopulta lähtien silakka- ja siikajatojen merkkilipuissa
käytettiin yleisesti paristolla toimivaa vilkkuvaloa.

Välivesipyyntö

Verkkojen väliveteen laskeminen. Termiä käytettiin erityisesti 1970ja 1980- luvuilla Pohjanfältillä harjoitetusta siian pyynnistä.
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2.3 Rysät ja pesät

Nimen suomenkielinen selitys ja mahdollinen
esimerkki paikalliskäytöstä

Aita, johdinaita

Rysän tai pesän aita, jonka tarkoitus oli ohjata kalat pyydykseen. Jos
aita lähti saaren rannalta, käytettiin termiä maa-aita.

Armi

Armi oli luokkarysässä luokan ja ensimmäisen vyön välinen verkon
liina. Tavanomaisemmin käytettiin luokkaliina- ja joskus myös
suuliina- ja etuliina- nimityksiä.

Engla-, enklasiipinen

Yksisiipinen rysä, jollaisia olivat siipirysät. Ruotsal. laina:
enkel=yksinkertainen.

Etunialu

Rysän etunielu. Ensimmäinen portti rysän perään uiville kaloille.

Etunialulangat

Rysän ensimmäisessä nielussa nielulankoja oli yleensä neljä ja ne
olivat kiinni toisessa vyössä eli nielu(njuuri)vyässä.

Etuliina

Siipi- ja silakkarysissä etuliina oli puumista eli tangosta
ensimmäiseen vyöhön eli (harva)nieluvyähön ulottuva verkon liina.
Käytettiin myös suuliina-nimitystä.

Feta, veta

Silakkapesäaitojen maa- ja ulkopään puinen kannatin ja verkon
merkki, johon yleensä oli kaiverrettu valmistusvuosi ja omistajan
puumerkki tai nimikirjaimet.

Kuva: Juhani Mellanoura

Harakkarysä

Ylhäältä avoin silakkarysän etuliina, korkkipaula ulottui välipesän
vöihin saakka.

(Harva)nieluvyä

Silakkarysän aidasta katsoen ensimmäinen vyö, missä etuliina oli
kiinni. Tunnettiin myös välipesän nieluvyänä.

Heikki-kivet

Silakkarysän puumin eli tangon alla olevat kivipainot, joita yleensä oli
neljä. Kiviä nimettiin niiden koon mukaan Iso-Heikki, Pikku-Heikki,
Vähä-Heikki jne…Heikki-kiviä ei tunnettu kaikissa rannikkokylissä.
Käytettiin myös puumikivien nimitystä
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Heitto, heittämine(n)

Rysän pyyntiin lasku. Rysän heitos oli pläkä keli kaikkei paree. tai
esim. Me mennää huomena heitolle.

Hentteri

Kymmenen litran muovikanisteri, joka toimii etenkin silakka- ja
lohirysissä kannattimina. Muita termejä olivat pytty ja kannu.

Isosiipi

Silakkapesän aidasta katsoen levittäytyvät lentokoneen siipiä
muistuttavat rysäosat, joiden tehtävä oli kalojen ohjaaminen rysään.

Isosuu

Silakkapesän meren puolelle jätettiin aina maanpuolista suuaukkoa
isompi kalojen sisäänmenoaukko, ns. isosuu.

Jamata (rysää)

Rysä osien yhdistäminen toisiinsa, mikä tehtiin keväällä värjäämisen
jälkeen.

Juuriköydet

Rysä- ja pesäankkureiden köydet, jotka olivat yleensä kaksinkerroin
ankkurin tyvipäässä.

Kalapesä

Rysän perä, johon kalat lopulta uivat. Tunnetaan myös rysänperä ja
knuppi-nimellä.

Kannu

Kymmenen litran muovikanisteri, joka toimi rysän tai pesän troffusta
ankkuriin lähtevän köyden lähtöpään kannattimena. Tunnettiin
myös pytty-ja hentteri-nimillä.

Kapula

Silakka- ja siipirysän peräpytyn kohdan kapula, joka rysää koettaessa
irrotetaan truttunarusta.

Kateku

Rysien värjäämiseen käytetty väriaine.

Katto

Kaikissa paunetin mallisissa lohirysässä ei alkuaikoina ollut
verkkokattoa. Tämä katoton vaihe kesti vain muutamia vuosia.

Kekkuli

Pohjallista ja kannellista puuastiaa käytettiin yleisesti rysän
ankkuroinnissa kannattimina 1960-luvulle saakka. Viimeksi kekkulia
käytettiin peräankkuriköydessä, mistä koenta aloitettiin. Tunnettiin
paremmin lekkerin nimellä.

Valok. Juhani Mellanoura

Kela

Ankkureiden ylösnostoa helpottava puukela. Siinä oli raudasta
toppari, vaikka olis nappuloista päästäny irti. Kelassa oli ainakin
neljä kahvaa puolella.

Kieru

Siikapesä, joka käsitti aitaverkon ja sen päähän katiskan muotoon
lasketun verkon, mihin kalojen toivottiin uivan.

33

Kivetä

Krampikivien/ krapikivien tms. laittaminen silakkarysän alapaulaan.

Kiviankkuri

Kiviankkureita käytettiin silakka- ja siipirysissä yleisesti vielä toisen
maailmansodan jälkeisinä vuosina, siikapesissä vielä 1980-luvulla. Ei
kiviankkuri tuulella oikee pysyny, ko oli kurapohja se liiras (anto
perää).

Klampsu

Silakkarysässä peräpytyn narussa kiinni oleva sillinuottakoho, tai
myöhemmin 1980-luvulla myös styrox-koho, mistä otettiin keksillä
kiinni rysää kokemaan ryhdyttäessä. Klampsu oli käytössä osalla
kalastajista.

Kloppi

Paksusta puusta veistettyjä kalikoita, joiden päihin oli kairattu isot
reiät, joihin sidottiin ankkurinaru. Tunnettiin myös puuklompunimellä.

(K)nuppi

Rysän peräosuus, johon kalat uivat. Tunnetaan myös rysänperä- ja
kalapesä-nimellä.

Kokemusköysi

Rysän koennassa tarvittava muutaman syllän pituinen manillaköysi.
Kokemusköysi heitettii ympäri lekkerin niinko lassoo.
Kokemusköydellä vedettii sitte taas perä piukkaa.

Korkkipaula (etuliina)

Silakkarysän etuliinaa kannatteleva korkkipaula, joka korvasi 1980luvulta lähtien puumin eli tangon.

Kuturysä

Ensisijaisesti mateen pyyntiin tarkoitettu luokkarysä. Muita nimiä
olivat rantarysä, luokkarysä ja nukkerysä. Samoilla rysillä saatettiin
avovesiaikaan kalastaa esimerkiksi ahventa.

Laitakoenta

Silakkarysän yksi koentatapa, jossa vyöt pidettiin koettaessa laidalla.

Lautasrysä

Yksi lohirysän varhaisvaiheen, eli 1970-luvun puolivälin, nimityksistä.
Nimi syntyi siinä vaiheessa kun luovuttiin pohjaan asti ulottuvista
siivistä.

Lekkeri

Käytettiin rysän ankkureiden kannattimina. Tunnettiin myös kekkulin
nimellä.

Liiki

Pysty- eli reunapaula. Tunnetaan myös stadi-nimellä.

Likari, lekari

Korkkilevystä tehty kannatin, josta lähti pitkä ankkuriköysi rysän tai
pesän sivulle. Köörtilän kylässä käytettiin vielä toisen
maailmansodan jälkeisinä vuosina rysän kannattimina olleista
klopeista vastaavaa nimeä.
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Kuva: Juhani Mellanoura

Likari-, lekarikivet

Rysän tai pesän ankkurikivet.

Likari-, lekariköydet

Rysän tai pesän troffusta likarilla/lekarilla varustettu ankkuriköysi.

Lippo

Kalahaavi, jossa silakoita lipottaessa kehä ei saanut olla iso, eikä
verkkopussi kovin syvä ja tilava, ettei lippoaminen olisi ollut
kohtuuttoman raskasta (silakkalippo). Siian pesäpyytäjien lippo oli
isokehäinen ja syvä (siikalippo).

Lohirysä,-laari,-reppu

Vanteeton lohirysä, joka otettiin käyttöön 1960-luvun
loppupuoliskolla. Pyyntitapa on käytännössä hävinnyt kalastajien
pyydysarsenaalista reilu kymmenen vuotta sitten hylkeiden
aiheuttamien pyydys- ja saalisvahinkojen takia.

Luakka

Luokka. Keskimäärin sylen levyinen puolipyöreä katajasta taivutettu
luokka, josta lähtenyt luokkaliina eli armi johti rysän ensimmäiseen
vyöhön.

Luokkaliina

Nimitystä käytettiin luokkarysissä luokan ja ensimmäisen vyön
välisestä verkon liinasta. Käytettiin myös armi-, tosinaan myös
suuliina- ja etuliina-nimityksiä.

Luokkarysä

Talvella mateen, kesällä ahvenen pyynnissä käytetty rysä. Muita
rinnakkaisnimiä olivat maderysä, kuturysä, rantarysä ja nukkerysä.
Luokkarysässä oli yleensä viisi-kuusi vyötä, joskus vähemmän.

Maa-aita

Johdinaita, joka lähtee saaresta tai matalikosta, oli usein 200 metriä
pitkä. Toisen maailmansodan jälkeen maa-aidat tehtiin usein
sillinuotan havaksesta.

Maakrassi

Rysän aidan maa-ankkuri, joka laskettiin saaren tuntumaan. Nimitys
on ehkä jäänyt tyystin pois käytöstä.

Maapää

Kun vähintään kaksi rysää laskettiin peräkkäin, niin lähinnä mannerta
olevasta rysästä käytettiin ko. termiä. Maapään rysässä oli kaks
lohta.

35

Made(t)pesä

Jään alle mateen kutuaikaan laskettu syvä verkko. Viiden metrin
syvyinen verkko voitiin laskea esimerkiksi kolmen metrin syvyiseen
veteen kivipainoja, keppejä ja ankkurikiviä apuna käyttäen.

Made(t)rysä

Talvella mateen pyynnissä käytetty luokkarysä. Muita nimiä olivat
kuturysä, rantarysä, luokkarysä ja nukkerysä. Joskus saatettiin myös
jään alla kalastavasta siipirysästä käyttää madetrysä-nimeä.

Mallisas

Pyydyksen tuli olla pyyntikunnossa eli rysän tai pesän täytyi olla
lujasti ja oikein ankkuroitu. Rysä täytyy olla mallisas eikä saa kinnata
mistää enneko se kalastaa kunnolla.

Mennä tai painua pohojaa
(rysästä)

Silakkarysän pohjaan painuminen. Jos silakoita ui rysään tavattoman
paljon, ahtaaseen tilaan joutuneet kalat kuolivat melko pian ja
kuolleiden massa painoi rysän pohjaan.

Messinkirengas

Silakkarysän truttilukko, joka oli joillakin kalastajilla käytössä 1960luvun jälkeen. Meillä oli nielussa pyöree messinkirengas, mistä meni
tappi välistä. Nielulangan pääs oli naru ja se vedettiin löysää ja
renkaan ympärille tuli truttisilämät.

Nailonperä (silkkarysä)

Silakkarysät olivat pumpulia 1950-luvulle saakka. Ensimmäisen
silakkarysän nailonisen peräosan valmisti Jalmari Lähteenmäki
vuonna 1955, kun hänen poikansa toimitti Ruotsista sitä varten
havasta.

Nialu, nielu

Kalojen täytyi mennä rysään kahden portin eli nielun kautta.

Kuva: . Juhani Mellanoura

Nialuveto, vetää nielulla

Silakkarysän tyhjentäminen kaloista ilman lippoa eli nielusta
vetämällä. Tämä onnistui vain matalalaitaisella pesäpaatilla
koettaessa. Lisäksi koennassa tarvittiin kolmas mies, joka nielusta
vedettäessä siirtyi vastakkaiselle laidalle nieluvedon yhteydessä
paattiin tulevan vesimäärän minimoimiseksi.

Nielunjuurinaru

Laitakoennassa naru kiinnitettiin paatin liihultissa olleeseen
troffuun, etteivät vyöt karanneet.

Nielu(njuuri)vyä

Silakkarysän toinen vyö aidan päästä lukien.

Nukkerysä

Lähinnä mateen pyynnissä käytetty luokkarysä. Muita nimiä
kuturysä, rantarysä, luokkarysä ja madetrysä.
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Paalu(ankkuri)

Paalua eli pystyyn asetettua seivästä käytettiin joskus
pehmeäpohjaisissa lahdissa siipi- ja luokkarysien ankkuroinnissa.
Tunnettiin myös tako-nimitys.

Parirysä

Aidan molempiin päihin viritetty rysä. Lähinnä mateen pyynnissä
käytetty kalastustapa, joskin se oli yksinäistä rysää tuntuvasti
harvinaisempi. Pyyntikäytäntöä harjoitettiin joskus myös lohen
rysäpyynnissä.

Paunetti

Lähinnä silakanpyyntiin tarkoitettu vanteeton avorysä, jonka
avoimeen peräosaan mahtui vaivatta suurikin saalis. Ensimmäiset
rysät rakennettiin 1980- ja 1990-lukujen vaihteen tienoilla.

Peräankkuri

Rysän peräankkuri.

Peräköysi

Rysän truttu- eli truttipää kiinnitettiin ankkuroituun peräköyteen,
harvoin paaluun (siipirysät ja luokkarysät). Tunnettiin myös trutti/truttuköyden ja perätookin nimellä.

Perälekkeri

Peräköyden kannatin, josta rysän koenta aloitetaan. Silakkarysässä
perälekkeri oli vielä 1980-luvulla joillakin kalastajilla. Lekkerit olivat
jo tuolloin pääosin korvautuneet muovikannuilla ja -pytyillä.

Peränielu

Kuusivöisessä rysässä peränielu, jossa oli yleensä kymmeniä
nielulankoja, lähti kolmannesta vyöstä aidasta katsottuna. Käytettiin
myös truttu- ja takanielun nimiä.

Peränielulangat

Silakkarysän peränielussa saattoi olla yli sata nielulankaa.
Nielulankojen tehtävä oli estää kaloja palaamasta takaisin.
Peränielulangat ulottuivat truttuun. Koettaessa nielulangat täytyi
pitää tiukalla, ettei saalis päässyt karkuun.

Peränieluvyä

Silakkarysän kolmas vyö aidasta katsoen.

Peräpytty

Silakkarysän perän kannattimena toiminut muovikannu.

Perätooki

Perä(ankkuri)köysi. Silakkarysän perä eli nuppi ankkuroitiin
peräköydellä, siipirysissä, mikäli merenpohja oli pehmeä, peräköysi
kiinnitettiin paaluun. Tunnetaan myös trutti- ja peräköyden nimellä

Perävyä

Silakkarysän neljäs, viides ja kuudes vyö aidasta katsoen. Kuudes eli
viimeinen perävyä tunnetaan myös nimellä truttivyä.

Pesäpaatti

Silakkapesällä ja –rysällä kalastaneiden vene, mikä oli pituudeltaan
6-8 metriä.
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Kuva: Pesäpaatti. Juhani Mellanoura

Pikkusiipi

Ainoastaan silakka- ja lohirysässä oli pikkusiipi. Tunnettiin myös
tuplan nimellä.

Pikkusiiven ankkurit

Pikkusiiven kulmista lähtevät ankkurit.

Pikkusuu

Silakan pesäpyynnissä rannan puolinen, meren puolista selvästi
kapeampi suuaukko. Sen poikki kulki kolmen sylen pituinen suuliinu.
Tunnettiin myös vähäsuun nimellä

Porstoo

Nielujen välinen tila rysässä.

Pukkoo,pokkoo

Ankkurista ylös kohoavan köyden päässä oleva kannatin, mikä on eri
aikakausina ollut puuta, korkkia tai styroxia.

Pukkooköysi

Rysän ja pesän ankkureissa käytettiin köyttä, joka nousi ankkurista
suoraa vedenpintaan kohon kannattelemana. Pukkooköyden myötä
ankkureiden siirtäminen (ja ankkuriköysien kiristäminen),
esimerkiksi kovan tuulen aiheuttamien vahinkojen korjaaminen
helpottui.

Push up-rysä

Lohen pyyntiä varten kehitetty ns. hylkeen kestävä rysä. Käytetään
joskus myös ruottalainen rysä-termiä. Vesillä on myös pari silakan
pyyntiä varten kehitettyä push up-rysää.

Puuankkuri

Puuankkuri käsitti ison koivun haaran ja sen koloon sopivan kiven ja
kiven eteen laitetun poikkipienan. Puuankkureita käytettiin yleisesti
vielä toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina silakkarysäpyynnissä.

Puuklompu

Paksusta kuusipuusta veistettyjä kalikoita, joihin oli isolla kairalla
tehty molempiin päihin reikä narukiinnityksiä varten. Puuklompuja
käytettiin rysän ankkureiden kannattimina. Tunnettiin myös kloppinimellä.

Puumi, puomi

Silakka- ja siipirysässä etuliinaa kannatteleva puutanko, joka oli 10
metrin pituinen ja 10-15 cm:n vahvuinen. Jotkut käyttivät lohirysien
perän ulkopäässä 6-7 metrin pituista puumia 1970-luvulla.
Tunnettiin myös tangon nimellä.
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Puumikivet

Puumin alapuolella etuliinassa oli neljä ankkurikiveä. Jotkut
käyttävät heikkikivi-nimitystä.

Puustikivet

Silakkarysän aidan ja siipien kookkaimmat kivet. Yksittäinen kivi
painoi yli 10 kg. Harvoin käytetty nimi.

Puustin kranni

Silakkarysän aidan ja siipien pienikokoisimmat kivet. Yksittäinen kivi
painoi 5-10 kg. Harvoin käytetty nimi.

Pytty

Kymmenen litran muovikanisteri, joka toimi troffusta ankkuriin
lähtevän köyden alkupään kannattimena. Tunnettiin myös kannu-ja
hentteri nimillä.

Rantarysä

Talvella mateen, kesällä ahvenen pyynnissä käytetty luokkarysä.
Muita rinnakkaisnimiä olivat luokkarysä, maderysä, kuturysä ja
nukkerysä. Luokkarysässä oli yleensä viisi-kuusi vyötä, joskus
pikkurysissä vöitä on voinut olla vain kaksi.

Rauta-ankkuri

Silakkarysissä kivi- ja puuankkurit vaihtuivat 1950-luvulta lähtien
rauta-ankkureiksi. Rauta-ankkurit olivat hyvin vaihtelevan muotoisia,
yksi tai kaksi piikkisiä, levälapaisesta kuokkamaiseen. Snellmannin
seppä ryhtyi pian toisen maailmansodan jälkeen valmistamaan
kalastajille rauta-ankkureita.

Ruattalainen rysä

Lohen pyyntiä varten 2000-luvun alussa kehitetty ns. hylkeen
kestävä rysä. Käytetään push up-rysän nimeä.

Rysänperä

Taka- eli peränielun takana oleva tila, johon kalat lopulta uivat ja
joka koettiin. Käytettiin myös nimiä kalapesä ja nuppi.

Rysänveto

Rysän nosto.

Rysät ulkona

Rysät pyynnissä, meressä. Onko sulla jo kaikki rysät jo ulokona?

Selkänuora

Silakka- ja siipirysän aidan pää kiinnitettiin puumiin selkänuoralla,
joka oli noin yhdentoista metrin pituinen.

Siikapesä

Silakkapesä koostui kahdesta verkosta. Aitaverkko oli usein
karkealankainen ja hyvin harva (ettei kala tarttuisi siihen) ja aidan
päähän puolikaaren muotoon laskettu verkon silmäkoko oli 55-60
mm. Käytettiin myös kieru-nimitystä.

Siikapussi

Pohjallinen siikapesä, jolla kalastettiin ainakin jo 1930-luvulla. Jäänyt
suosiossa selvästi siikapesän eli kierun varjoon.

Siipirysä

Yksisiipinen rysä, joka oli yleensä ankkuroitu kolmella ankkurilla.

Silakkapesä

Silakkapesä koostui kahdesta lähes 60 metrin pituisesta verkosta.
Toinen oli aitaverkko ja toinen laskettiin sen päähän puolikaaren
muotoon.
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Silakkarysä

Silakkarysässä on säännönmukaisesti kuusi vyötä, isot ja pikkusiivet.
Yleisin silakkarysän pyyntisyvyys oli 12-15 metriä.

Kuva: Päiviö Tommila

Sillipesä

Isokokoista silakkaa kalastava pesä, jossa silmäharvuus yli 30 mm ja
kiloon meni kolme-neljä silliä. Sillipesillä kalastettiin kunnan
vesialueen eteläosassa 1930-luvulle saakka, minkä jälkeen
isokokoinen silakkarotu hävisi.

Sipulikassi

Pienenkokoisen silakkarysän leikinomainen nimitys.

Sivuankkurit

Silakkarysissä siiven kulmista lähteneet ankkurit. Ennen toista
maailmansotaa puhuttiin myös topparikivistä.

(S)karvi

Jatkos. Silakkarysäs on skarvi esimerkiks siinä, ko on etuliinan paula
ja siiven paula ja ko ne pannaan yhteen eli jamataan kiini.

Smidukivi

Kaarella olleen silakkapesän nielun päissä olleet ankkurit.

Soikkaripesä

Silakan pesäpyynnin edeltäjä 1800-luvulla. Siinä verkon ulkopää
käännettiin kaarelle johon kalojen toivottiin uivan valoisista
kesäöistä huolimatta.

Stadi

Pysty- eli sivupaula. Tunnetaan eteläisissä rannikkokylissä paremmin
liiki nimellä.

Stopparit

Silakkapesän aidan maa- ja ulkopään isot ankkurikivet.

Suuliina

Siipi- ja silakkarysissä suuliina oli puumista eli tankosta perään
ulottuva havas. Käytettiin myös etuliina-nimitystä, luokkarysien
osalta luokkaliina-nimitystä.

Suuliinu

Kaaren muotoon viritetyn pesäverkon päitä yhdistävät narut, jotka
olivat aidassa kiinni.

Takanialu

Siipirysän kahdesta nielusta taaimmainen, joka johti varsinaiseen
rysänperään. Tunnettiin myös perä – ja truttunielun nimellä.

Tako

Seiväs, jolla luokka- ja siipirysät ankkuroitiin pehmeäpohjasilla
vesillä. Tunnettiin myös paalu-nimitys.
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Tappivekseli

Silakkarysän vetolaite. Siinä oli rattaat ja vaihteet. Se pyöri hitaasti
se rumpu. Rummun päällä vedettii sitä alista paulaa, välii vedettii
välii koko rysäki. Käyttövoimana oli aluks mopon moottori, sitte
asennettii neljäheppasia penuja.

Tanko

Silakka- ja siipirysässä etuliinaa kannatteleva, noin kuuden metrin
pituinen, puutanko. Tunnettiin myös puumin nimellä.

Topparikivet

Puumin eli tankon kulmista loivasti perän suuntaan lähtevät
ankkurit. Tätä yleisempi nimitys ovat sivuankkurit.

Troffut

Rysän ja pesän kulmien yms. köysilenkit, joihin ankkuriköydet
kiinnitettiin. Troffua käytettiin myös pesäpaatin liihultissa, johon
laitettiin silakkarysän kapula koettaessa.

Truttu-,truttilippa

Yksi luokkarysien truttu-tai truttilukon malleista. Siinä nielulangat
solmittiin ohueen puuvyötäröön ja truttinaurut kulkivat päissä
olleiden reikien kautta.

Kuva: JuhanI Mellanoura

Truttu, trutti, truttupää

Suppilomainen rysän perä.

Truttu-, truttilanka, -naru

Trutussa oli truttunaru, jolla rysän perä avattiin tai suljettiin. Rysää
tyhjennettäessä truttunaru löysättiin ja saalis tyhjennettiin paatin
pohjalle.

Truttu-, truttiköysi

Rysän perän ankkuriköysi.Tunnettiin myös peräköyden nimellä.

Truttu-, truttinielu

Peränielu. Tunnettiin myös perä- ja takanielun nimellä.

Truttu-, truttuholokki

Yksi truttilukon malleista. Puusta tai eläimen luusta tehty pyöreä
rengas, joka oli trutun/trutin ulkopuolella. Nielulangat olivat
truttuholokissa kiinni ja niiden tehtävä oli estää nielulankoja
sotkeentumasta. Niitä ei ainakaan kovin yleisesti käytetty sodan
jälkeen.

Trutti-,truttuvyä

Silakka- ja siipirysän perän viimeinen vyö. Tunnettiin myös perävyän
nimellä.
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Tuplat

Rysän pikkusiivet, käytettiin lähinnä lohi- ja silakkarysissä. Kalastajat
käyttivät usein myös pikkusiivet-termiä

Tuplankivet

Silakkarysän pikkusiiven kulmakivet. Kivi painoi yli 10 kg. Käytettiin
myös puustikivet-termiä.

Tuplavyä

Silakkarysässä kaksinkertaiseksi vahvistettu vyö, joka oli tarpeen vain
laitakoennassa. Sama kuin nielunjuurivyä eli toinen vyö aidasta
lukien.

Ulokopää

Ulkopää. Kun oli vähintään kaksi rysää peräkkäin, niin ulommaisesta
rysästä käytettiin termiä esim. Ulokopään rysässä oli kaks lohta.

Vanne

Rysän perän avoimena pitävä vanne oli puusta, sittemmin
alumiinista. Alumiinivanteita alkoi tulla rysiin 1950-luvulta lähtien.
Käytettiin myös vyä-nimitystä.

Vantti(köysi)

Tukiköysi, mitä käytettiin erityisesti pumpulirysissä. Vyöstä vyöhön
kulkeva tukiköyden tarkoitus oli lujittaa rysää kestämään paremmin
kovia tuulia ja kestämään rysän koentaa. Joskus etuliinaski oli vantit,
tangonkulumista lähti ja ne tuli ensimmäisii vöihin kiini.

Vetorulla

Rysän ylösnostossa tarvittu vetorulla, mikä oli lähes neljän metrin
pituinen, yli pesäpaatin ruuman mittainen. Se laitettiin pulteilla
kantäkkii kiinni. Vetorullan yli vedettiin silakkarysä kivineen ja
ankkureineen.

Vyä

Vyö, joka levittää rysän perän avoimeksi kalan kulku- ja
pyyntiosastoihin. Silakkarysässä oli kuusi vyötä. Siika- siipirysissä
saattoi olla joskus vain neljä vyötä. Käytettiin myös vanne-nimitystä.

Valok. Juhani Mellanoura

Vähäsuu

Silakkapesässä rannan puolelle jätetty, merenpuolista tuntuvasti
kapeampi suuaukko, minkä poikki kulki kolmen sylen pituinen
suuliinu.

Välipesä

Luokkarysässä luokan jälkeinen tila, silakka- ja siipirysässä isosiipien
sisäpuolinen tila.
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Välipesän nieluvyä

Silakkarysän ensimmäinen vyö aidasta katsoen. Tunnettiin myös
harvanieluvyänä

Välivyä

Silakkarysän toinen vyö aidasta katsoen.

Ylikoenta

Silakkarysän koentakäytäntö, missä vyöt nostettiin pystyyn. Toinen
rysämiehistä oli rysän sisällä lippoamassa silakoita ja toinen
kannatteli vyötä. Ylikoenta oli laitakoentaa paljon tavanomaisempi.
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2.4 Koukkukalastus

Nimen suomenkielinen selitys ja mahdollinen
esimerkki paikalliskäytöstä

Ankeriasreivu

Ankeriassiima. Ko Liljeforssin Paavo kalasti ankeriasta reivulla, ni
hän laitto syättikalan, silakan niinko viitee osaa, pää täyty ottaa
pois. Ankerias ei syäny päätä.

Ankkurisiima

Lohen pyynnissä käytetty pitkäsiima. Tunnetaan myös kiintosiiman
nimellä.

(Ankkuri)huuru

Kuten edellä.

Ankkuri(s)tikku

Lohisiimajadan päissä olleet korkeat (vähintään 1,5 m) merkkiliput.

Ajohuuru

Lohen ajosiima. Käytettiin myös rääkööhuuru-nimeä.

Haukikoukut

Haukikoukut metalliperukkeella. Käytettiin yleisesti vielä 1930luvuvulla ennen kuin iskukoukut syrjäyttivät pyyntitavan. Rannalle
saatettiin laittaa viistoon asentoon oksan karahka, jonka päässä oli
tapsikoukku ja siinä syötti.

Kiintosiima

Lohen pyynnissä käytetty pitkäsiima. Tunnettiin myös ankkurisiiman
nimellä.

Keksimies

Lohen kiintosiimapyynnissä keksimies nosti keksillä sivusiiman
koukun syöttäjälle.

Knipparikoukku

Iskukoukku, joka otettiin käyttöön 1930-luvun loppupuolella.
Pyyntitavan toivat sumppualusten omistajat, jotka toivoivat uuden
ja aiempaa tehokkaamman pyyntitekniikan tehostavan
hauenpyyntiä.

Koukustaa

Koukkupyynnin kokeminen, erityisesti iskukoukkujen koennasta
puhuttaessa.

Kratustaa

Harjoittaa koukkupyyntiä, esimerkiksi hauen iskukoukkupyynnistä
puhuttaessa.

Lohireivu

Lohireivi. Lohen kiintosiimakalastus. Ruots. laina: rev (subst.): siima

Lohi(s)tikku, iso(s)tikku

Isotikusta eli lohitikusta lähti sivusiima. Lohistikku maalattiin joskus
punavalkoiseksi.Ruots. laina: sticka= tikku

Made(t)koukku

Tapsikoukku (l. metalliperukkeella) käytettiin yksittäisillä koukuilla
kalastettaessa. Samoja koukkuja voitiin käyttää haukien pyynnissä.
Joskus näitä koukkuja perukkeineen säilytettiin läpiontossa
puukalikassa.
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Kuva: . Juhani Mellanoura

Madereivu

Madereivi eli pitkäsiima. Yhtee aikaa syättinä käytettii elävää
kiiskistä, koska se säily pitempää.

Palmata

Siimajadan kokemisesta käytettiin myös joskus palmata-termiä.

Pellittää

Pellien laittaminen paattiin vesirajan alapuolelle, estämään jään
aiheuttamia vaurioita talvisissa olosuhteissa liikuttaessa.

Peränpitäjä, ruarimies

Veneen ohjaaja joka oli yleensä paatin omistaja.

Pintahuuru

Lohen ajosiima.

Plikata

Termiä käyttivät lohimiehet, jotka plootuttivat rääkipaatteja
talviolosuhteita varten. Naulat, joilla veneen pohja plootutettiin
ruostuivat ja tippuivat. Näihin reikiin laitettiin puutikkuja ja tätä
työtä sanottiin plikkaamiseksi.

Plootuttaa

Pellien laittaminen paattiin vesirajan alapuolelle. Esimerkiksi
rääkipaatit, joilla käytiin syysmyöhään ja talvella lohikoukuilla
jouduttiin plootuttamaan. Joillakin kalastajilla oli viimiseltä
kupariplootut, tavalliset galvanoidut kesti vaa vuoden. Tunnettiin
myös pellittää termi.

Pola(koukku)

Ankkuroitava siimaan kiinnitetty hauenkoukku.

Polakkapyynti

Hauen koukkupyynnin muoto. Viiden korttelin mittainen
kuusenoksa eli polakka ankkuroitiin kiven ja siitä lähtevän narun
avulla hieman merenpohjan yläpuolelle. Polakan tyveltä lähti siima
laudukselle josta lähtevän siiman päässä oli koukku.

Polasiima

Lohenkalastajien keskuudessa paremmin tunnettu yksittäisten
koukkujen- nimellä. Pyyntimuoto oli lohen ankkurisiimapyynnin
edeltäjä.

Puuklompu

Paksusta kuusipuusta veistettyjä kalikoita, joihin oli isolla kairalla
tehty molempiin päihin reikä narukiinnityksiä varten. Puukalikan
toiseen reikään pujotettiin puuleikarin klava. Punaisiksi ja valkoisiksi
värjättyjä puuklompua käytettiin 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun
alussa, minkä jälkeen käytettiin etupäässä korkkilevystä
valmistettuja lohistikkuja.
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Puukoukku

Katajasta tehdyillä puukoukuilla saatettiin kalastaa vielä
kansalaissodan aikaan. Varmaa tietoa tästä ei ole. Vielä 1930-luvulla
kerrotaan erään kalastajan ostaneen puukoukkuja huutokaupasta,
mutta hän ei niillä kuitenkaan enää kalastanut.

Puuleikari

Puuleikaria käytettiin lohen koukkupyynnissä. Toinen katajasta
tehdyn klavan pää nostettiin leikarilevyn reiästä ja pujotettiin
puuklompun (puukalikan) toisen pään reiästä, minkä jälkeen
katajakaaren toinen pää painettiin takaisin reikään. Puuleikarin
narussa oli kiinni tapsisiima, joka päässä oli koukku.

Kuva:. Juhani Mellanoura

Rautanaulakoukku

Rautanaulasta taivutettu mateenkoukku. Ainakin Martti Välimaan
tiedetään tuloksellisesti kokeilleen pyyntitapaa vielä 1980-luvulla.

Rääkööhuuru

Ajosiima. Käytettiin myös ajohuuru-nimeä.

Sähkölampun polttimot

Pyydystarvikepulasta kärsivät kalastajat käyttivät lohenpyynnissä
sivusiimojen kannattimina sähkölampuissa käytettyjä polttimoita.
Ainakin Pauli Välimaan tiedetään koonneen peippulaisilta käytettyjä
polttimoita.

Selekäsiima

Selkäsiima, jolla kaksi merkitystä: 1)lohen koukkupyynnissä
siimajata, josta lähti sivusiimoja, joissa olivat kohot ja koukut. 2)
knipparikoukku- eli iskukoukkupyynnissä klavan ympärillä olevaa
siimaa sanottiin myös selkäsiimaksi.

Siima

Siimapyynnissä käytetty naru, köysi tai lanka, harvoin siima sanaa
käytettiin monofiilistä puhuttaessa. Siimalla oli moninainen
merkitys, esimerkiksi lohen pyynnissä selkäsiima oli manillaa,
iskukoukuissa siima oli kierrettyä nailonilankaa tai monofiililankaa.
Siima-sanaa käytettiin myös käydä siimoilla ilmaisussa, kun oli kyse
lohen koukkupyynnin harjoittamisesta.

Siimalaatikko

Lohen ajosiima- ja kiintosiimapyynnissä käytettiin puusta tehtyä
laatikkoa, jonka toisessa päädyssä oli usein korkkilevystä tehty
reunus, johon koukun kärjet merestä ylös nostettaessa painettiin.

Sivusiima

Lohen koukkupyynnissä selkäsiimasta lähtevät sivusiimat, joissa
puuklompu tai korkki, ja siitä lähtevä tapsikoukku.
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Spruta

Rannalle asetettu, haukikoukkua kannatteleva, esimerkiksi
kolmenkymmenen asteen kulmaan asetettu oksan karahka.

Syättää

Syöttää. Täkyjen kiinnittäminen koukkuun.

Syöttäjä

Lohen siimapyynnissä yleensä yksi veneen kolmesta miehestä
erikoistui koukkujen syöttäjäksi.

Sävi

Kaisla. Kaislan palasia käytettiin ennen haukikoukkujen kohoina.

Uistin

Uistin oli ilman vapaa ja kelaa. Uistinta pyöritettiin pään ympäri ja
viskattiin kauas, minkä jälkeen siimaa lapettiin käsin veneen
pohjalle. Ammattikalastajat ja heidän lapsensa harjoittivat
satunnaisesti pyyntitapaa vielä 1950-luvulla.

.
Yksittäiset koukut

Kuva:. Juhani Mellanoura

Jokainen lohen pyynnissä oleva koukku oli erikseen ankkuroitu.
Kalastajien keskuudessa pyyntitapa oli vähemmän tunnettu polasiiman nimellä.
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2.5 Muut
kalastustavat,talvikalastus, siinä
tarvittava välineistö
ja jääolosuhteissa
liikkuminen

Nimen suomenkielinen selitys ja mahdollinen
esimerkki paikalliskäytöstä

Avento

Avanto. Talvikalastajat kokivat pyydyksiään avantojen kautta.

Finguru, fingura

Moottorikelkka. Tunnettiin paremmin prökön nimellä

Freissuttaa

Keinuttaa venettä. Termiä käytettiin jäitä paatilla murrettaessa. Ko
saatii fööri jään päälle ni ruvettii freissuttamaa.

Haarapuu

Haaroittuneesta puusta tehty haarakeppi, jolla uitettiin uittosalkoa.
Tunnetaan myös uittohangon nimellä.

Huggi

Huggi oli noin kahden metrin pituinen, piti nuotanperää avonaisena.
Tunnettiin aikoinaan myös perälaudan nimellä.

Ina

Nuottaa muistuttava, mutta sitä pienempi. Yleensä 5-6 kyynärää
syvä, jossa oli povi kuten nuotassa, mutta reidet olivat eripituiset.

Forkka

Keppi, jossa oli yleensä raudasta tehty pää. Sillä peloteltiin kalaa inan
tai nuotan perään.

Kassi

Kanaverkosta tehty rysän muotoinen pyydys, mikä otettiin käyttöön
1950-luvulla. Kassit olivat yleensä pienikokoisia, joilla pyydettiin ojiin
tai puroihin nousevia haukia.

Kesänuatta

Kesällä vedettävä suomuskalanuotta, mikä hävisi 1900-luvun alussa
pyydysvalikoimasta. Tunnettiin myös rantanuotan nimellä.

Kokemusaukko, -avento

Avanto, mitä kautta verkko- tai rysä koetaan. Kokemusaukon
tunnisti muita avantoja isomman kokonsa puolesta.

Klava

Katajakaari, johon iskukoukun selkäsiima on kelattuna.

Käyden

Kävellen. Kalastajat kulkevat aventojen väliä yleensä käyden.

Laskimo, laskin

Nuotan laskuavanto oli 3-4 metriä pitkä ja 1,5 metriä leveä.

Listeet, liisteet

Ohuita, kapeita ja pitkänomaisia kuusesta tai männystä tehtyjä
puukaistaleita, kelleksiä. Liisteet oli veistelemällä halaistuja kuusen
pintoja, niistä kuori lähti pois ko vedes oli.

Lippo, lippoaminen

Kalahaavi. Ennen vanhaan norssia lipottiin pitkävartisella lipolla
myös jokisuun salmissa. Lippoamisperinne on säilynyt
Merikarvianjoessa. Pitkävartista lippoa käytettiin vielä toisen
maailmansodan jälkeen muun muassa säynään ja siian
lippoamiseen.
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Li(i)stekatiska

Liistekatiska oli tehty männyn tai kuusen kelleksistä, jotka painettiin
liejupohjaan ja liisteet sidottiin koivuvitsaksilla. Kuusenkarahkat
tukivat rakennelmaa. Pyyntipaikkoja Merikarviajoen suistossa.

Li(i)stekatiskan perä

Liistekatiskan perä oli korkeintaan 1x3 metriä.

Li(i)stekatiskan lippo

Lipossa oli liki kolmiomaiset, sivuilta vain hieman kaarevat lipon
kehykset.

Malmurit

Luistimet. Ennen vanhaan malmurit kuuluivat kalastajien
vakiovarusteisiin. Kalastaja Juho Hällfors oli 43-vuotias luistellessaan
jouluaattona 1903 Hessunkuoleman lähellä railoon.

Merta

Viimeiset katajaiset nahkiaismerrat olivat käytössä vuoden 1970tienoille saakka.

Moottorikaira

Moottorikaira tuli käyttöön 1980-luvulla, ei saavuttanut kovin suurta
suosiota.

Nostimo, nostin

Nuotan vetoavento. Nostoaukko oli 6-10 metriä pitkä ja 1,5 metriä
leveä.

Nuatta(us)-apaja

Nuottausalue. Apaja oli tavallisesti 400 metriä pitkä ja 150 metriä
leveä.

Nuattakela

Tukevan puujalustan päälle asetettu pölli, jonka läpi kulkivat aisat.
Näistä sarvista vääntämällä kelattiin nuotan reisiä.

Kuva: Valok. Juhani Mellanoura

Nuijakalastus

Mateen tai hauen kolkkaus kirveellä ohuen jään läpi. Kirveellä lyötii
hauen pään kohdalle jäähän, ei läpitte vaan sillai että se tärähti, ni
se kieppas heti ympäri, ne niinko pökerty, ni sitte äkkiä reikä, siitä
yls.

Nuatan perä

Nuotan perä, josta kalat lipottiin.

Perälauta

Perälauta, mikä oli noin kahden metrin pituinen, piti nuotanperää
avonaisena. Tunnettiin aikoinaan myös huggin nimellä.

Plootu

Jäissä ajettaessa lähinnä rääkipaattiin vesirajan alapuolelle laitettiin
pellit eli plootut.
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Povi

Nuotan tai inan perä

Proddi

Jääkenkä. Liukkaalla jäällä liikkumista helpottava jääkenkä, jonka alla
oli kaksi tai kolme rautapiikkiä. Jääkenkää käytettiin yleensä vain
toisessa jalassa. Tunnettiin myös rautakengän nimellä.
Ruots.laina: brodd (subst.)

Prökö

Moottorikelkka. Ensimmäiset prököt ilmesty 1960-luvun pualivälis.
Jotkut käyttivät myös finguru-nimeä.

Rantanuatta

Kesällä vedettävä suomuskalanuotta, mikä hävisi 1900-luvun alussa
pyydysvalikoimasta. Tunnettiin myös kesänuotan nimellä.

Rautakelakka

Potkukelkka.

Rautalankakatiska

Rautalankakatiskat ilmaantuivat pyyntikalustoon 1950-luvun
puolivälissä.

Rautakenkä

Jääkenkä. Liukkaalla jäällä liikkumista helpottava jääkenkä, jonka alla
kaksi tai kolme piikkiä. Tunnettiin myös proddi-nimellä.

Reidet

Nuotan sivuhavakset.

Silakkanuatta

Silakkanuotaa on Merikarvialla vedetty viimeksi 1800- ja 1900-luvun
taitteessa. Silakkanuatta laskettiin tavallisesti kevätsuvesta uuden
tuulen päälle ehtooyästä.

Sorata, soraaminen

Jäähän tuuralla tehdyn avannon tyhjentäminen jäämurskeesta tai
jäähyhmästä.

Suksireki, suksikelakka

Erilaisia malleja: Joko vedettävä (matala), työnnettävä tai
potkuteltava (työntöaisat eli kädensijat sopivalla korkeudella),
moottorikelkan perässä vedettäviä malleja ym.

Kuva: Juhani Mellanoura

Sulkeet

Joutua sulkeisiin, eristyksiin. Paatilla kalastettaessa pakkanen ja
merivirtojen tuoma jää saattoivat estää vesillä olevaa kalastajaa
liikkumasta mihinkään suuntaan.

Talavinuatta

Talvinuotta. Tunnettiin myös viikinuotan nimellä. Vedettiin 1930luvulle saakka.
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Trompia

Kulkea jalan kun jäällä on paljon lunta. Ei suksikelekka luistanu, ei
voinu potkia, piti trompia.

Truljuttaa

Paatin keikuttaminen jäitä murrettaessa. Truljuta, ni mä strumffaan,
huutaa ahterimies föörimiehelle ja lisää koneeseen kierroksia.

Tuohustus

Tuulastus. Ammattikalastajat saattoivat tuohustaa ruokakaloja vielä
1900-luvun alussa, mutta ei enää sen jälkeen.

Tuura

Kalastaja teki avannot tuuran avulla. Koukustukses tartti tuuran millä
sai reiän jäähän.

Tuuroomiehet

Nuotalla tuuroomiehet tekivät jäähän avantoja 20 metrin välein.
Niiden kautta uitettiin salko jään alle.

Uittohanko

Keppi, jonka päähän on istutettu metallista hitsattu hanko, jolla
uittosalkoa työnnetään jään alla eteenpäin. Haarapuu on muutoin
samanlainen, mutta se on tehty yksinomaan puusta.

Kuva: Juhani Mellanoura

Uittoliinu, -liina

Uittonaru, joka kiinnitetään uittosalon päähän, ennen kuin sitä
uitetaan jään alla. Uittonarun avulla verkko vedetään jään alle.

Uittosalako

Uittosalko. Pyydys piti uittaa jään alle käyttäen uittosalkoa,
uittoliinun siirtämiseksi avannolta toiselle.

Vesikelakka

Vesikelkkaa käytettiin raskaiden pyyntivälineiden, kuten siipirysien
siirtämiseen paikasta toiseen

Vetoköysi (nuotan)

Nuotan vetoköysi tehtiin aikoinaan hampusta, mutta 1800-luvun
alkupuolella niiden tiedetään olleen vielä koivun vitsaksista.

Viikinuatta

Talvinuotan synonyymi.

Virittää, olla virityksessä

Jäiden lähdön uhatessa verkot viritettiin eli kratusta tms, verkkoon
menevää narua piti ohentaa: Jos kaks millistä naruu oli ni, niis oli
kolome säätä, ni kaks säätä poikki, yks sää vaa pitämää. Täyty olla
vaa tarpeeks suuret kivet jadan päis, että ne narut katkes.
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Vääräpuu

Kaareva puu, jolla oli pituutta noin kaksi-kolme metriä. Sitä tarvittiin
verkkoja laskettaessa ensi kertaa jään alle. Sen avulla haettiin
uittosalko avennon kohdalle. Nykyisin harkkoteräksestä taivutettu
koukku on syrjäyttänyt vääräpuun miltei tyystin.
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2.6 Kalastajan ranta,
kalakämpät ja
kalastustukikohdat

Nimen suomenkielinen selitys ja mahdollinen
esimerkki paikalliskäytöstä

Hikivinteli

Kolmijalka, jossa oli apuna taljat, jolla paatteja voitiin vetää ylös

Kalahuane

Rantahuone tai merihuone, joka oli ensisijaisesti suolasilakoiden
säilytyspaikka.

Kala(stus)kämppä

Savujohdollisella tulisijalla varustettu kalamaja.

Kalasauna

Sisään lämpiävä kiukaallinen ja tilapäistä yöpymistä varten rakennettu
kalamaja. Nykyään usein vanhoista savujohdollista kalakämpistä
käytetään harhaanjohtavasti kalasauna nimeä. Käytettiin myös
merisaunan nimeä.

Konspeli, kongspeli

Puurunkoinen ja kelalla varustettu rääkipaatin nostolaite.

(Kivi)värkkä

Kivilaituri, yleensä soutuveneitä varten rakennettuja
Ruots. laina: verk (subst.)

Krakapuut

Verkon kuivaustelineet. Toinen paljon tavanomaisemmin on käytetty
vapeet-saanaa. ”Santasen Assun vanhoja krakoja on tualla”(Juhani
Aalto).

Krastolppa

Meri- ja rantahuoneetta kannatteleva pysty tukipuu, paksu tukki.

Meljä, möljä

Kalastajan rantalaituri, laudoista rakennettu.

Merihuane(t)

Merihuone rakennettiin kokonaan veden päälle

Merisauna

Sisäänlämpiävä kiukaallinen kalamaja, joka toimi lähinnä silakan
pesäkalastajien tukikohtana. Käytettiin toisinaan myös kalasaunanimeä.

Nuattakota

Perimätieto muistaa yhden nuottakodan, Tikkanokassa
Merikarviajoen suulla.

Nuattasauna

Nuottakalastajien tukikohta. Perimätieto muistaa Merikarvialla olleen
ainakin yhden nuottasaunan, Krookanlahden edustalla
Franssinkarissa.

Paattihamina

Venevalkama. Harvoin käytetty termi.
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Paularukki

Moni kalastaja teki 1900-luvun alussa tarvitsemansa manillaköydet,
verkon paulat ym.

Kuiva: Juhani Mellanoura

Ploki

Vetolaite. Plokin köysi tavallisesti kiinnitettiin isoon kiveen tai
puuhun, minkä jälkeen köysi pujoteltiin plokista toiseen ja viimeksi
paatin keulaan kiinnitettyyn plokiin. Voima kertaantui plokien
lukumäärän ja kiekkojen koon mukaan.

Pooslamppu

Puhalluslamppu kuului rantahuoneiden vakiovarusteisiin.
Puhalluslamppua tarvittiin 1910-luvulla kuulamoottoreiden kuulan
lämmittämiseen. Myöhempinä aikoina käytettiin jäätyneiden
kaluston sulattamiseen. Ruots. laina: blåsa= puhaltaa

Proopenkki

Laituri. Nimitystä käytettiin yleensä hinaajia tms. varten rakennetuista
laitureista, joissa kalastajat saattoivat myös joskus purkaa saaliitaan.
Ruotsal. laina: bråbänk (subst.)

Puuaisat,-orret

Puuaisat on kiinnitetty rantahuoneen sisäseinään, minkä päälle
silakkaverkko asetettiin nelinkerroin.

Kuva: Merikarvia-seuran arkisto.
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Rantahuane(t)

Rantahuoneessa kalastaja säilytti verkkoja ja muuta pyyntikalustoa.
Rantahuone oli puolittain rakennettu veden päälle.

Rantasuuli

Käytettiin joskus rantahuoneen synonyyminä, vaikka rantasuuli
tarkoittaa päästä avointa rakennusta, jonka sisälle voidaan ajaa
veneellä. Veneellä sisään ajettavat rantasuulit ovat Merikarvialla
olleet äärimmäisen harvinaisia.

Ryssänvorokki

Tarvittiin esimerkiksi pystyyn tiukasti ankkuroitu piira, kapula ja
köyttä. Soveltunut esimerkiksi rääkipaatin talviteloille nostoon.

Taljat

Taljat on köydestä ja yhdestä tai useammasta väkipyörästä (ploki )
koostuva veneiden nostoväline.

Vavata, vapoa

Ylä- ja alapaulojen nostaminen vavetorsien nauloihin.
Pumpuliverkkojen kuivaaminen oli pyydysten kestävyyden kannalta
tärkeää.

Valakama, valkamaa

Valkama

Vapeet

Puuttomaksi ja tasaiseksi raivattu avoin kenttä ja noin kymmenen
metrin etäisyydellä toisistaan kulkeva vavettolppien jono ja niitä
yhdistävät orret, joissa oli naulapiikkejä. Pumpuliset silakkaverkot
nostettiin orsien väliin kuivumaan. Käytetään myös krakapuut
nimitystä.

Vavettolopat

Liki kaksi metriä korkeat tukipuut, jotka kannattelivat vavetorsia.

Vavetorret

Vavetorsiin oli naulattu muutaman sentin välein kannattomia nauloja,
joiden ympäri silakkaverkon paula heitettiin.

Verkkohuone

Rantahuone tai merihuone, joka oli ensisijaisesti verkkojen
säilytyspaikka.
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2.7 Luonnonilmiöt,
kuten tuulet,
tuulensuunnat ja
aallokot

Nimen suomenkielinen selitys ja mahdollinen
esimerkki paikalliskäytöstä

Alaastulo

Lumi- räntä- tai vesisade. Oli kovaa alaastuloo koko matkan ko tultii
mereltä.

Avento

Avanto

Buffauttaa

Kova tuulen puuska.

Fleetu(jää)

Tasainen jäätikkö, jäälakeus.

Floska

Loska, loskakeli. Floskakelillä ei o herkkua lykätä suksikelkkaa
avennolta toiselle.
Ruotsal. laina: slask (subst.)=loska, räntä

Friski tuuli

Navakka tuuli.

Frääsätä

Raivoisa meri, joka sylkee vettä. Meri frääsäsi niin ettei sinne ollu
menemistä. Ruotsal. laina: fräsä (verbi)

Haukkatuuli, haukantuuli

Äkkinäisesti yltynyt myrsky, joka pakottaa lähtemään kotisatamaan.
Onnettomuudet eli haaverit merellä ovat tapahtuneet yleensä tällä
ilmalla.

Heijarit

Myrskyn jälkeiset mainingit.

Hellätä

Tuulen laantuminen. Aina joutu kyttää, että jos tuuli helläis sen
verran, että päästäs merelle.

Hiivari

Voimakas usein ukonilmalla syntynyt rajuilma, ei yleensä kovin
pitkäaikainen. Se vesi lensi pitkin veden pintaa niinko ilmaletkulla
olis päästetty.

Hile

Veden pinnan hyhmä, kelluvaa, ei kiinteää.

Hinnu

Hyvin ohut jääkuori, joka ei estä soutamista, vaikkakin hidastaa
airojen vetoa.

Honto

Ilmatäytteinen, hauras jääkankku. En kävelis rantakalloilla jos vesi
on just laskenu ne on petollisen hontosia.

Hyyde

Kovalla tuulella ja pakkasella pinnalla ja lähes pohjaan asti vellovaa
hyhmää

Häätää

Laantua, heiketä. Jos tuuli tästä vähänkin häätää niin lähädetää
verkoille.

Iili

Tuulen puuska, jolloin veden pinnalla etenee tummia viuhkoja.
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Ilama

Sää. Millanen ilama siellä ulkona oli?

Junka

Voimakas maininki myrskyn tyynnyttyä. Kävi aikamoinen meren
junka kun menimme lohisiimoille.

(Jää)kalla, (jää)kankku

Paksu jäälautta.

Jäärunteli

Ahtojääröykkiö. Viikari poikii jäärunteleihin, harmaa fleetujäälle.

(Jää)röystö

Jäätiköstä selvästi kohollaan olevan ison kiven ja sitä peittävän
jää(kalla)n muodostuma.

Kahju

Usva

Kakotuuli

Kaakkoistuuli. Huono kalatuuli, johon liittyy voimakas merivirta.
Kako vie kalat lusikasta tai Kako vie kalat kattilasta

Kantti

Tuulen suunta. Millä kantilla tuuli ny o?

Karu

Tyynelle vedenpinnalle ajoittain syntyvä hento, hädin tuskin
havaittava aallokko

Kevätjää

Sihisee ja lotisee. Hohkainen jää. Kun musta jää muuttuu
valkoiseksi, se ei kestä enää ihmispainoa.

Kirmi

Kiinteä jää, mutta joko rikkoontuu jo vähäisessä aallokossa.

Klaarata

Kirkastua, seljetä.
Ruotsal. laina: klara, klarna (verbi)

Klasu talavi

Vaisu, leuto talvi

Kollotus

Päivästä toiseen jatkuva merituuli ja siihen liittyvät rantoja
huuhtovat mainingit.

Kripata, Kropahtaa

Suojan jälkeinen hangen/jäänpinnan jäätyminen yön aikana.
Kevättalvinen ilmiö.

Krossojää

Ahtojää. Edellisen synonyymi.
Ruots. laina: krossa= murskata, hienontaa.

Krouvi jää

Harkkonen jää, erityisesti kevättalvella.

Kukkuroida

Voimakas aallokko. Meri kukkuroittee taas…

Kuorsata, kuorssata

Aallokon murtuminen valkoiseksi kuohaksi.

Kuors(s)apää

Valkoinen kuoha. Kova tuuli nostattaa kuorsapäät.

Lehtituuli

Kesäinen ilmiö, kun tuulee navakasti mantereen lähellä, mutta
ulompana merellä on tuntuvasti heikompi tuuli. Usein luodetuulella
(ns. maa-merituulen vallitessa)
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Letata (säästä puhuttaessa)

Lauhtua, antaa perää. Ko pakkaselta lettas, ni supikoira lähti
liikkeelle, veti iskukoukkuja avennosta ylöös ja söi syätit. tai esim:
jää oli letannu (miehen alta), ko aurinko paisto päivällä.

(Lumi)suttujää

Ohuelle jäälle satava runsas lumitaakka painaa jään niin että lumen
alle nousee vesi. Liikkuminen jäällä on vaikeaa.

Lumitomakka

Sakea lumipyry johon liittyy voimakas tuuli

Meren käynti

Voimakkaat mainingit. Sielä kävi meri niin ulkona, ettei sinne oikeen
päässy viemää verkkoja.

Meriveden paisuminen

Vedenkorkeuden nousu

Merisavu

Sumu

Moinata

Tuulen voimakkuuden heikentyminen, tyyntyminen. Ny on
moineempi aika, eikö lähdetä laskemaan pesä ulos?
Ruots. laina: mojna (verbi)

Nyrkkä meri/merenkäynti

Korkeat ja jyrkät aallot

Paha keli

Kova tuuli, aallokko. Pahalla kelillä rääkiverkot piti olla tavallista
raskaammin kivettynä.

Palanssi

Kalastuksen kannalta otolliset säämerkit. Salmen Leon kerrotaan
katsoneen taivaan rantaan ja sanoneen usein: Nyt on hyvä palanssi,
nyt mennään verkoille.

Parduunata

Tuuleen laantuminen. Tavanomaisemmin käytetään termejä
moinata tai häätää..

Partavesi

Kasvoille lentävä meren pärske. Tuuli sen verran, että saimme
kunnon partavedet.

Pasaati

Viikkokausia jatkunut kova ja samasta suunnasta puhaltava tuuli

Pirrakka

Voimakas tuuli. Täytys pitää kovan pirrakan ni sen jälkeen sais
kaloja.

Pisko

Veneeseen lentäviä pieniä vesipisaroita, hädin tuskin havaittavia.

Ploosata

Tuuli puhaltaa kunnolla. Viime yönä ploosasi niin, että verkot ovat
varmaa täynnä meripaskaa. Ruotsal. laina: blåsa (verbi)

Plossata

Rantaveden yli kahlaaminen.

Ploviisi

Pakkasyönä meren pinnalle syntynyt ohut jää.

Plumpata

Pudota jäihin. Ruotsal. laina: plumsa (verbi)

Pläkä

Tyyni veden pinta
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Pohojatuuli

Pohjoistuuli. Tyyntyy luodetuulen tapaan usein yöksi, josta juontaa
sanonta: Pohjatuuli menee aina yksi muijansa viereen nukkumaan.

Prinkata, prenkata

Veden korkeuden vaihtelu. Ny koko syksy vesi on prenkannu meres
oikee urakalla.

Prutata

Loiskeäänet, jotka syntyvät aallokon kiertyessä hädin tuskin
merestä nousevan kiven ympäri.

Präiskiä, proiskia

Navakalla tuulella selkeästi kuuluva ja havaittava ilmiö. Tuuli nii
friskisti, vettä präiski oikeen paattiin.

Prännätä

Aallot murtuvat isolle matalikolle, yleensä vasta tuulen ollessa
vähintään kova.

Pualtyven

Tuulenuuma.

Pudauttaa

Tuima tuulen puuska.

Puikkojää

Kevätjää, jossa jääkiteet ovat pystyssä. Vaikka jäällä on paksuutta
kymmeniä senttejä, se ei hevin kestä miehen painoa ellei edellisenä
yönä ole ollut yöpakkasta.

Pul(i)jata

Pudota jäihin niin että saappaansuista menee vesi.
Ruots. laina: plumsa (verbi)

Päivätuuli

Luodetuuli, hyvä kalatuuli, tyyntyy aina yöksi.

Päällä

Tuulensuunta, joka on lähimpänä pääilmansuuntaa. (Esim. olla
jonkin ilmansuunnan päällä. Tuuli taitaa olla ny kavon päällä.

Rairo

Railo

Rata(jää)

Ahtojää. Syntyy kun tuuli hajottaa parin tuuman jään ja painaa sen
pystyyn sojottaville kalansuomuille. Uittosalakoo on pirun hankala
uittaa ratajään alla, ei kannata edes yrittää.

Rantakalla

Rannan taitteesta keväisin viimeksi sulava jää.

Kuva: Juhani Mellanoura
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Rantavesi

Rannantaitteissa jään pinnalle noussut vesi.

Rolli-ilma

Ilmiöön liittyy kovan tuulen ohella sade, pitkäkestoinen
matalapaine.

Rasvaluunu

Tyyneltä ja rasvaiselta näyttäytyvä vedenkalvo. Pyydykseltä lähtevä
rasvavana voi kertoa lokin vierailusta. Myös esimerkiksi vesirajassa
kuolleena oleva hylje synnyttää rasvaisen kalvon veden pinnalle.
Joissain tapauksissa rasvaluunu on kertonut meneillään olevasta
silakankudusta.

Rym(p)sy, rymyli sää

Lauha ja voimakastuulinen sää. Made liikkuu talavella aina paraite
rymsyilamalla.

Räpäskä

Räntäsade

Sopeva/soipee tuuli/ilma

Sopiva eli ihanteellinen kalastustuuli

(S)tormata

Myrskytä. Ruots.laina: storma (verbi)

(S)tröömi, strömmi

Virta, virtaus, suunta. Ruots. laina: ström

Sulavesi

Avovesi

Sulaprunni

Tuulensilmä. Kato vähä ympärilles, ettet putoo sulaprunnii.

Syysjää

Paukkuu ja natisee. Syysjää myös taipuu ja joustaa: Ko kattelee ko
kaveri seisoo kaukana ni jää on saappaanvarren suihin asti
mutkalla.

Säidenriite

Kelirikko

Talavi

Talvi

Truiskia

Ruiskia. Aallokko on niin voimakas, että se heittää vettä paattiin.

Tryygätä

Ruiskia kovalla paineella. Mereltä tullessa paattii tryygäs oikein iso
vesilasti.

Tuulenhenki

Iholla tuntuva, vedenkalvoa hädin tuskin rikkova.

Tuulenpuska

Tuulen puuska.

(Tuulen)silmäke

Tuulensilmä

Töykyrä

Kova ja jäinen lumipaakku.

Ulokosula

Kaukana saarten takana siintävä avovesi. Luustuvaan takana näky
ulokosula.

Uuma

Tuulenvire. Karua selvemmin havaittavissa.

Ukkos(en)ilama,

Ukonilma. Ukkosenilma toi aina tormin ja seilit oli laskettava alas
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Vahtopää

Vaahtopää. Navakalla tuulella ilmaantuvat ensimmäiset vaahtopäät

Vanha meri

Laantunut, pitkään elänyt maininki.

Valpata

Tuskin rantakivistä kuuluva loiske. Tuuli jo sen verran, että
rantakivet valppasivat.

Vietävän kova tuuli

Erittäin kova tuuli.

61

2.8 Maisemamerkit,
kalapaikat ja vesillä
kulku

Nimen suomenkielinen selitys ja mahdollinen
esimerkki paikalliskäytöstä

Alla

Ulkomeren tuulilta suojaisa pyyntipaikka. Esim. Jonkin paikan alla.
Linskerin alla oli hyvä pitää siikapesiä ko siälä ei merituuli haitannu.

Boda, poda

Käytetty hyvän kalapaikan synonyyminä: Käviks viime yänä podalla ?
Yleensä nimi esiintyy kaukana rannikosta sijaitsevien vedenalaisten
matalikoiden ja hyvien silakan kutupaikkojen yhteydessä mm.
Rautapoda ja Korripoda. Ruots. laina: både (subst.) = luoto

Brantti, prantti

Vedenalainen rinne tai jyrkänne. Usein hyvä kalapaikka.
Ruots. laina: brant (subst.) = jyrkänne, törmä

Faar(t)ti

Vauhti. Ruots. laina: fart (verbi)

Faarvesi

Kulkuväylä. Ruots. laina: far (subst.) =väylä

Flakukuusi

Svedjeholman eli Fidiholman saaressa oli iso kuusi, jonka latvassa oli
korkea lippusalko, mikä näkyi Ourassa Kaddiin saakka. Puu jouduttiin
kaatamaan vuonna 1954. Flakukuusi helpotti kalastajien suunnistusta.

Föörätä

Kuljettaa, viedä, ohjata, luotsata, opastaa ym. Ruots. laina: föra (verbi)

Fyyri, johtoloisto

Majakka, kalastajaloisto. Merikarvialla oli viisi kalastajaloiston
muodostamaa sisääntuloreittiä: Kasalassa, Pohjanrannan Marjakarissa,
Ouran Stakissa, Peipunkarissa ja Köörtilän Aspuskerissa.
Ruots. laina: fyr (subst.)

Fältti

Merenlahti, saarten rajaama ulappavesi. Pohjanfältiltä pyydettii vielä
1980-luvun aluus välivedestä siikaa ennenko hylykeet tuli. Tunnetaan
myös keskulahden nimellä. Ruots. laina: fält

Halssi

Termiä käytettiin kahden paatin ottaessa saman kurssin, esimerkiksi
kadonneen rääkijadan etsinnöissä.

Hiekka-,santapankki

Vedenalainen hiekkakumpu.

Holoma

Isokokoinen saari. Ruots. laina: holme (subst.)

Holjukko

Merenpohja, jossa on isoja kivenlohkareita. Kalastajat välttivät
laskemasta verkkoja holjuiseen pohjaan repeytymisen pelossa.

Jukolan sahan piippu

Toimi Ouran saariston lähivesille pyydyksiä laskeneiden kiinnekohtana
1940-luvun alkuun saakka.

Juuri

Saaren lähivedet, jotka syvenevät vähitellen. On puhuttu esimerkiksi
Lööstenin juuresta (Ouran pohjoispuoli).
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Kaassa

Kaasa. Kivistä koottuja tai puusta rakennettuja merimerkkejä.

Kapittaa

Kilpailla. Kalastajat kilpailivat siitä kuka ennättää ensin parhaille
pyyntipaikoille ja kuka myymään ensin silakkansa.

Karbiinilamppu

Kalastajaloistojen valonlähde. Loisto pantii ehtoosti palamaa,
karbiinilamppu ylöös ja taas aamulla alaas, ei poltettu yötä päivää.

Kari

Käytettiin silakan kutupaikoista puhuttaessa. Kannattaa käydä (laskea
pyyntiin) karilla, jos haluaa kunnon kudun.

Katavaspuska

Katajapensas. Saaressa kasvava iso kataja saattoi olla kalastajille tärkeä
kiinnekohta.

Kaulanne, kaulannet

Kannas. Saarten välinen kaulanne oli vesille kulkijoille tärkeä
maamerkki.

Keri, skeri

Tarkoittaa kallioluotoa, joilla irtomaata lähellä rantaa (Hinneri & Hinneri
2013). Ouran kerissä ahaven kutee vasta liki juhannusta.

Keskulahti

Lahti, merenselkä. Tätä yleisempi puhekielessä on edelleen fältti.

Kivi (isokokoinen tai muutoin
hyvin havaittava)

Kivet toimivat maisemamerkkeinä, mutta voivat kertova perimätietoa,
kuten Kallen kivet, joiden väliin Merivirran Kallen kerrotaan seilanneen
sata vuotta sitten.

Valok. Juhani Aalto

Kivipohja

Kivipohja, jolta isot lohkareet puuttuvat. Kivipohjalta saa talvella
parhaiten mateita.

Kirkon torni

Merikarvian kirkon torni on 1900-luvun alussa ollut tärkeä maamerkki
Ouran saariston ympäristössä kalastaneille.

Klimppi

Vedenalainen pienialainen matalikko. Vanhat miehet sano, että
Ulkomatalalla on kuuden syllän klimppi. Ruots. laina: klimp (subst.)

Klobba, kloppa

Korkeahko, ainakin osin jyrkkärinteinen ja pieni kallioluoto.

Klotti

Vedenalainen, usein pyöreämuotoinen pienialainen matalikko.
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Ruots. laina: klott.
Knaperopohja

Karkea sorapohja

Kratata

Harata merenpohjaa. Pohjan laatua voitiin selvittää krattaamalla

Krunni, krynni, krynny

Matalikko, usein hyvä silakan kutupaikka. Ruots. laina= grund (subst.)

Kuluma

Seutu, alue. Ko Peipun kulumilla oli paljo hauen kalastajia vein koukut
Kasalan vesii.

Kump(p)assi

Kompassi. Tunnettiin myös norviisarin nimellä.

Kura(pohoja)

Savinen merenpohja. Silakkarysän piti laskea aina kurapohjan päälle.
Käytetään myös rapapohjan nimeä.

Laaka

Iso yksinäinen ja laakea kivi, usein ulapalla joko hyvin näkyvä tai vain
matalan veden aikaan meren pintaan ulottuva.

Leepi

Kyyti. Kuuskerilla oli Peipun kulmilla ensimmäinen massiina, 24 hv:n
kuulamoottori. Kesällä 1912 hän otti paraalla kertaa leepii 12 paattia.

Linja-taulu

Kalastajien tai laivaliikenteen linjataulut helpottivat kalastajien
suunnistusta merellä. Ko piti Tikan taulun Lankrunnin pohjamettäs, ni se
meni luodetpäähän Ulkomatalaa.

Lohimeri

Lohen ajoverkkopyyntialue oli avomerellä, missä vedensyvyys oli
vähintään 40 metriä. Lohimeres tuulee aina ja tulee helposti merikipeeks
ko sä rupeet nuakkumaa.

Lotti

Vuokrattava vesialue, pienialaisia. Köörtilän vesillä monet kalastajat
vuokrasivat maanomistajilta lotteja.

Luodiliinu, luodoopultti

Naru, jonka päässä paino jolla mitattiin veden syvyyttä ja tunnusteltiin
pohjan laatua. Käytettiin myös pumeranki- nimeä.

Luato

Luoto, iso ja metsäinen saari.

Luatsata, olla luusina

Opastaa.

Maailma

Epämääräinen ilmaisu (kala)paikasta, kun sen määrittely on hieman
hankalaa tai täsmällistä paikkaa ei haluta kertoa. Siikoja tuli hyvin
Pookin maailmasta. Toisaalta maailmasta puhuja on voinut korostaa
esimerkiksi Ouran saariston mantereella asuviin nähden poikkeavaa
luonnonläheistä ja mutkatonta elämäntyyliä. Me elimme sielä niinko eri
maailmas.

Maanpuoli

Saaren tai matalikon mantereen puoli. Parina 1970-luvun vuonna
saimme hyvin muikkuja Kaddin maanpuolelta.

Matala

Matalikko. Lopunkarin Emämatalasta ei juur pruukannu saada kaloja,
piti mennä sen etelän- tai pohojanpuolelle.
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Merellä, merelle

Olla silakanpyynnissä, mennä silakanpyyntiin. Käytettiin myös termejä
ulukona, uloos.

Mettä

Metsä.

Mutka

Käytetään usein viiki-sanan yhteydessä esim: Eilen sain Mäkisen viikin
mutkasta hauen.

Nokka

Pieni niemi on nokka. Saimme vapun aattona 1929 Halluskerin nokalta
Antin kans 14 kilon lohen, saimme siitä 1120 markkaa. Sillä ostimme
neljä jauhosäkkii.

No(o)rviisari

Kompassi. Tunnetaan myös kumpassin nimellä. Erityisesti
lohikoukkukalastajille ja hylkeenpyytäjille kompassi oli välttämätön.

Kuva. Pekka Salmi

Oura, -oora

Tarkoittaa sorasärkkää, hyvinkin kivistä. Nimenantovaiheessa saaret
ovat olleet matalia ja puuttomia (Hinneri & Hinneri 2013).
Tunnetuimpia esimerkkejä ovat muun muassa Ouran saaristo,
Gräsooran luoto ja Tyykoura.

Ouran Pooki

Maalle rakennettu kartion muotoinen merimerkki ns. tunnistusmajakka
Ruots. laina: båk= pooki.

Piira

Pylväs, masto, tuuliviiri, hyvin kauas näkyvä. Tälläinen piira oli muun
muassa Vähä-Lööpperin saaressa ja Stakin fyyri oli rakennettu kahden
piiran varaan. Myös rannalle ajelehtineita vähintään 5 metrin pituisia
ohuita tukkeja sanottiin piiroiksi.

Pihlava

Pihlaja. Aita heitetää Prunnikarin kakonokalla oleva kivi ja VähäLööpperin kavonpuolen kaulanteen pikku pihlava linjas.

Pirunsilta

Kokemäenjoen vastavirta (Poriin silakkamarkkinoille mentäessä)

Peilinki

Merenkulkijoiden linjataulu.

Pohojalla, pohojalle (käydä
pohjalla, mennä pohjalle)

Silakkaverkkojen laskemine pohjaan, suoraksi jadaksi, usein
kutupyyntiä. Kerranki ko mentii pohojalle ni saatii aika kutu.

Pujetella

Pujotella. Jos luatsituvaalle ei olis reimattuu redii ni kyllä outo sais
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sinne aika lailla pujetella.
Pumeranki

Narun päässä oleva metalliputki, jolla luodattiin veden syvyyttä.
Tunnettiin paremmin luodoopultin nimellä.

Puska

Pensas, pensaikko. Myllykarin itänokalla iso kivi ja Pastuskerin
kuusipuskan idänpuoliset pitkät kuuset linjassa heitetään rysän aita.
Ruots. laina: buske (subst.)

(Pyynti)plassi

Pyyntipaikka. Ollakseen varmoja kelpo saaliista silakankalastajat lähtivät
hyvissä varaamaan hyvissä ajoin varaamaan pyyntiplasseja. Rysäplassi
ei saanu koskaa olla kovi virtane.

Pää

Nimen kärki. Huiskerin pääs o Sofian kallio, mihi Edla-Sofia Hellfors
seilas suolalastis, paatti kaatu ja suolat meni meree.

Rakli, rahju, raasu, raasi

Merenpinnalle kohoava laaja-alainen kivikko.

Rapapohoja

Savipohja. Rapapohjas silakkarysän ankkurit ei oikeen pitäny. Käytettiin
myös kurapohjan nimeä.

Redi

Vene- tai laivaväylä.

Rimpi, rimmikkö

Meriruoko, ruoikko. Ennen vanhaan haukia pyydettiin sitomalla
iskukoukkuja rimpiin.

Rohojukko

Merestä esiin pistävä kiviholjukko.

Runteli, rundeli

Korkea ja kauas erottuva kivimuodostelma, korkealla saaressa.
Rysäplassin toinen linja: Harmaalaaka ensimmäiseen puskaan
idänpuolelle Saunaluodon rundelia.

Ränni

Railo tai jäähän ajettu väylä. Tunnetaan myös trokin nimellä.

Rääkimeri

Ulappavedet, missä on riittävän syvää (yli 10 metriä) rääkäämiseen.
Käytettiin myös silakkameri-nimeä.

Santapankka, -pankki.

Merenalainen hiekkaharjanne.

Siipyyn majakka

Rannikon pohjoisosan edustalla rääkista palaajille Siipyyn majakan valot
oli kuin äiti vilkuttaisi kotoa. Tallessa ollaan!

Silakkameri

Ulappavedet, missä on riittävän syvää (yli 10 metriä) rääkäämiseen.
Käytettiin myös rääkimeri-nimeä.

Silonen pohja

Tasanen merenpohja, johon verkon voi repeytymistä pelkäämättä
laskea.

Sumuruuppari

Sumutorvi. 1930-vuoden tietämillä Stakin fyyrvahtarilla oli
sumuuruupari, jolla hän sumuaamuina vähän väliä töräytti.
Ruots. laina: ropa (verbi)=huutaa, kutsua
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Sundi, sunti

Salmi. Sanotaa, että madet karttaa talavella sulia sundeja.
Ruots. laina: sund (subst.)

Taus(ta), takana

Jonkin saaren meren puoliset vedet. Heitimme verkot Takin taa.

Treankeli

Vuonna 1902 Stakin fyyrinpolttajalle hankittiin teräksinen treankeli
sumulla soitettavaksi. Ruots. laina: triangel (subst.)= lyömäsoitin

Treilata

Paatin vetäminen jokitörmää pitkin kävellen, fööriköydestä kiskoen
(Kokemäenjokea noustessa, seiliaikaisella markkinamatkalla)

Troki

Jäähän ajettu vene- tai laivaväylä. Tunnetaan myös rännin nimellä.

Kuva. Juhani Mellanoura

Ul(o)kona, ul(o)s

Olla silakanpyynnissä, mennä silakanpyyntiin. Menikö Heiska taas uls?
Tätä yleisemmin käytettiin termiä merellä, merelle.

Ulokopuoli

Saaren ulkopuolinen alue. Aina täytyy mennä Takin ulokopuolelle, että
saa lohia.

Ulkosyrjä

Saariston ulkoreuna.

Varjo

Merituulelta suojaisa pyyntipaikka. Oli niin kova merituuli ettei sopinu
laittaa siikaverkkoja muualle ko Lööpperi varjoo.

Vesikari

Merenpinnalle kohoava muutaman neliön kokoinen korkean veden
huuhtoma saari.

Viiki

Lahti. Ruots. laina: vik (subst.)

Öksyä

Eksyä. Ouras jos vähänki öksyt rediltä, ni heti paatti kropsahtaa kivelle.
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2.9 Saalis ja saaliin
suuruus

Nimen suomenkielinen selitys ja mahdollinen
esimerkki paikalliskäytöstä

Asuntokala

Suppealla alueella esiintyvä kala, erityisesti ahvenesta tai siiasta
puhuttaessa. Ko asuntokala on pyydetty, on turha enää heittää
verkkoo samaa paikkaa.

Iso kolho, kohlo

Tavallista isompia kaloja. Kaikki torskit oli isoja kolhoja.

Ei häävi saalis

Ei kovin hyvä, erikoinen, kummoinen. Saalis ei ollut kovin häävi.

Ei minkää väärti

Ei minkään arvonen. Saalis ei ollu minkää väärti, kaks
lahnanplittiäsistä.

Kalantulo on flinis

Kalantulo on loppu, kaloja ei enää saada. Käytetään myös ilmaisua
kalat meni sitäs.

Kalaparva

Kalaparvi. Paraat siikaparvat pesistä saatii elokuulla.

Kalat meni sitäs

Kuten edellä. Käytetään myös ilmaisua kalantulo on flinis.

Kelvä verkko

Kevyt verkko. Verkossa vähän tai ei lainkaan kaloja.

Kitiäinen

Isoksi kasvavan kalalajin pienestä yksilöstä käytetty termi.

Komia (saalis)

Iso saalis. Kerran me saarii oikee komia turskasaalis.

K(r)ahaus

Äkkinäinen ja lyhytkestoinen kalantulo. Käytetty lähinnä silakan ja
siian osalta

Kutu

Runsas (kutu)saalis. Yleensä käytetään silakan rysä- ja
verkkosaaliista. Joskus voidaan käyttää muutoin runsaasta minkä
tahansa kalalajin saaliista, vaikka kyse ei olisi kutevasta kalasta.

Valok. Juhani Aalto

Kutupuska

Kutuparvi. Suppella alueella oleva tiheä kutuparvi, erityisesti silakan
kudusta puhuttaessa.
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Köljätä

Heittää pois tarpeettomana. Joskus tuli rysistä paljo silakkaa, kukaa
ei ostanu, ne oli köljättävä meree

Malli

Yksi tai enemmän (kaloja). Kysyjä: Saitko siikoja? Kalastaja: E-eheei,
en saanut malliakaan!

Nulukki

Pieni kala. Käytetään yleensä vain lohesta puhuttaessa. Tuli vaa
pikku nulukki.

Palijo, paljo

Paljon.

Part(t)i

Iso saalis. Me saimme joskus semmose lahnapartin, ettei sitä saanu
kaupaks.

Rekortti

Ennätys (saalista puhuttaessa)

Rohovesti, rutkasti

Paljon saaliskaloja.

Saalis o tuulista kii

Tuulen (suunnan ja voimakkuuden) vaikutus saaliin suuruuteen.

Sinilevä

Sinilevä karkottaa kalaa. Sillon oli sinilevää niin paljo, ettei
turskaverkkoja enää laskettukaa.

Tokoa

Nykiä. Kala toko verkossa niin paljo, että sen täyty olla lahana.

Tuares

Tuore kala. Tänää ei tullu tuaresta, sano kalastaja uteliaille akoille,
kun kyselivät.

Tyhyjä

Tyhjä. Ei kalaakaa saa jossei tyhyjää pyydä.

Vain kaksi säippiä

Vanha sanonta kun haluttiin jättää kysyjälle kertomatta saaliin
todellinen suuruus.
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2.10 Kalalajien
nimistö

Nimen suomenkielinen selitys ja mahdollinen
esimerkki paikalliskäytöstä

Ahaven

Ahven. Ahavenen mäti ei kelpaa kaijoille vaikka niiden oli kova näläkä.

Ankeriainen

Ankerias. Ankeriaisen saa paraite pois henkiltä ko sen laittaa isoo
pyttyy misä on reilusti suolaa pohojalla.

Flundru, hundru

Kampela. Tunnetaan myös maariankalan ja pillunpaikan nimellä.
Ruots. laina: frundra (subst.)

Harri

Harjus. Ourassa on Harrisunti jossa se on kutenut yli sata vuotta
sitten.

Hauki

Hauki. Sanonta ”hauenpää niinko halonpää” kertoo siitä ettei
hauenpää kuulunut kalakeiton herkkuihin.

Horkkeli

Isosimppu. Horkkeli oli niin harvinainen, ettei sitä saanu edes joka
suvi.

Isosiika

Mehevä ja rasvainen siika, josta tulee hyvä keitto. Isosiikaa kalastettiin
siikapesillä ja siikarääkissä käymällä.

(Jää)kohlo

Keväällä kudulle nousevia silakoita, isoja kohloja.

Jääsilakka

Keväällä ensimmäisenä kudulle saapuva silakka. Ko rantarentukka
kukkii ni jääsilakka tulee maihi.

Kelkkanokka

Isopäinen kevätsilakka.

Kevätsilakka

Keväällä kudulle nouseva silakka.

Kiinankeisari

Härkäsimppu. Tunnetaan myös sarvipään nimellä.

Kiiskinen

Kiiski. Tunnettiin myös römpönen ja räkätaneli-nimillä.

Kituri

Kolmipiikki. Tunnettiin myös rautakalan nimellä.

Kivimade

Kivinilkka.

Kuningassilakka

Äärimmäisen harvoin nähty silakka, jonka suomupeitteestä välkkyvät
sateenkaaren värit. Kuningassilakan ilmaantuminen ennakoi runsaita
saaliita.

Kuramaha

Huonolaatuinen syyssilakka, joka pehmenee nopeasti pyynnin jälkeen
ja kylkiruodot ovat peratessa usein jo irti.

Kuturohoju

Kutusilakka, hieman halventavassa mielessä. Syksyllä silakka hankki
olla kuturohojuu, ko sitä tuli, laususilakka alako sillo vähenee…

Lahana

Lahna. Sanonta ”lahananpää niinko lampaanpää” kertoo lahnanpään
herkullisuudesta kalakeitossa.
Sain kerran niin suurel lahanan, niättä heti sen suamuksista lyötii
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rantahuaneesee pärekatto, sano Tikkakaulan Tammine (Kerttu Pollari
1999)
Lahananplittiäinen

Pieni lahna tai pasuri

Lahananlisu

Pieni lahna tai pasuri

Lausu, laususilakka

Välivedessä hajallaan esiintyvä silakka

Luotsisilakka

Punaposkinen silakka, mikä osoittaa kalaparvelle etenemissuunnan.

Maariankala

Kampela. Tunnettiin myös flundrun ja pillunpaikan- nimellä.

Madet, mades

Made.

Mansikkasilli

Isokokoinen silakka. Sitä oli 1900-luvun alussa Köörtilän vesillä. Sitä
saatiin parhaiten sillon kun mansikankylki punotti.

Marsisilakka

Syönnöksellä olevat isot silakkaparvet.

Moukkusilakka

Yhtenä 1950-luvun vuonna moukkusilakkaa esiintyi erityisen
runsaasti, mahalaukku oli pullea ja kellertävä. Perattaessa moukut
jäivät veden pinnalle.

Nokkahauki

Nokkakala. Siikapesärääkistä voitiin elokuulla saada joskus
nokkahauki.

Norssi

Kuore. Ruots. laina: nors (subst.)

Pikkusiika

Karisiika, jota ei edes 2000-luvulla liiemmin käytetty puhekielessä.
Pikkusiialla tarkoitettiin myöhään syksyllä kutevaa siikaa. Kohta on
Simon päivä, mennääkö pikkusiian pyyntii? Kannat vähentyneet
dramaattisesti 1990-luvun puolivälistä lähtien.

Kuva:. Juhani Mellanoura

Plankkilohi

Lohi. Käytetään kun halutaan korostaa lohen ja taimenen eroja.
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Pillunpaikka

Kampela. Tunnetaan myös flundrun ja pillunpaikan nimellä.

Prislinki

Kilohaili, silakan sukuinen, joskus myös pientä silakkaa sanottiin
prislinkiksi. Prislinkejä saatii silakkarysästä suven päälle, saatto olla
kopallinen paraasee aikaa. Käytettiin myös vaspuukin nimeä.
Ruots. laina: brissling (subst.)

Rautakala

Kolmipiikki. Tunnettiin myös kiturin nimellä.

Rompakka

Pasuri ja sulkava

Romukala, roskakala,
rutukala

Vähäarvoinen kala, tarkoitetaan useimmiten särkikaloja.

Ruudu

Ruutana

Räkätaneli

Kiiski. Tunnettiin myös römpösen ja kiiskisen nimillä

Römpönen

Kiiski. Tunnettiin myös kiiskinen-ja räkätaneli-nimellä. Nimeä on
käytetty jo 1800-luvun puolella.

Salakki

Salakka. Salakki oli hyvä koukkupyytäjien syättikala.

Sarvipää

Härkäsimppu. Käytettiin myös kiinankeisarin nimeä.

Seittenselekä

Rasvakala. Ko sen laitto kalliolle auringonpaisteeseen, se suli
olemattomiin, jäi vain ruadot. Ruots. laina: sjurygg (subst.)

Silli

Isokokoinen silakka, joka kuti keskikesällä ja joka hävisi pian toisen
maailmansodan jälkeen Ruots. laina: sill (subst.)

Suomu(s)kala

Silakkaa, muikkua ja kuoretta lukuun ottamatta muut kalalajit
laskettiin suomukaloiksi. Juhannuksen edellä pyydettiin silakkaa
siipirysillä

Syyssilakka

Syksyllä kudulle nouseva silakka.

Sämpi

Tumma hauki, ruskeavetisissä lahdissa

Säynäs, säynäänpölökky

Säyne

Taimi

Taimen

Taloussiika

Särki. Taloussiian kyljet on kutuaikaa kruususia.

Torski

Turska Ruots. laina: torsk (subst.)

Vas(t)buuki, vaspuuki

Kilohaili. Käytettiin myös prislinkin nimeä.Ruots. laina: vassbuk (subst.)

Vimpa, vimpu

Vimpa. Vimpu nimitystä käytettiin erityisesti joella.
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2.11 Kalan anatomia

Nimen suomenkielinen selitys ja esimerkki
paikalliskäytöstä

Finu, finut

Evä, evät. Monta kertaa ahvenen finut tärrää vielä vaikka sen olis jo
peraannu. Ruots. laina: fin(subst.)

Henkirakko

Ilmarakko. Tätä tuntuvasti harvemmin käytettiin kiehkura-nimeä.

Ikäneet, ikeneet

Kidukset

Kiehkura

Ilmarakko. Harvoin käytetty.

Kivispiira

Silakan ja siian mahalaukku. Moukku oli tätä tavanomaisempi
nimitys.

Kusitin

Peräaukko

Kylykiruato

Kylkiruoto

Moukku

Mahalaukku (siiasta ja silakasta puhuttaessa). Isosiian moukut o
hyviä kalakeiton rusinoita. Käytetään myös kivispiira nimitystä.

Näl(ä)vä

Lima. Madet on aina niin näläväne ettei siitä tahado saada otetta.

Ruato

Ruoto

Sappi

Sappirakko. Ko peraattii kalaa ni varottii puhkasta sappee ettei kalan
lihaa tul karvasta makuu.

Sappiluu

Nieluluu (esiintyy vain särkikaloilla). Sappiluu poistettii kalasta ennen
ko ruvettii tekemää kalasoppaa.

Selekäruato

Selkäruoto

Silimä

Silmä

Sisälmykset

Sisuskalut eli suolisto

Soka

Kalan piikki, esimerkiksi ahvenen ja kiiskin eväpiikit.

Suali

Suoli. Tarkoitetaan kalan sisälmyksiä.

Suamus

Suomu
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2.12 Kala verkoista
kuluttajalle

Nimen suomenkielinen selitys ja mahdollinen
esimerkki paikalliskäytöstä

Esliina

Esiliina, jota silakoita verkoista pudistelleet käyttivät. Käytettiin myös
kutuhame-nimeä.

Hapan, pualpilaantunu

Puoliksi pilaantunut kala, jota syötiin itse tai annettiin naapureille
ilmaiseksi. Lohikoukuista tuli joskus pilaantuneita kaloja, koska
tuulinen sää saattoi estää moneksi vuorokaudeksi koukkujen
kokemisen.

Härskiintyä

Eltaantua, pilaantua. Suolasilakka härskiintyy, ellei siihen laita
tarpeeksi suolaa. Ruots. laina: härskna (verbi)

Juuttisäkki

Kalakämpillä perkaamattomat siiat varastoitiin korkeintaan kolmeksi
vuorokaudeksi ennen kalakaupalle vientiä kalalaatikoihin. Siikojen
päälle heitettiin meressä hyvin kasteltu juuttisäkki.

(Kala)firma

Yhtiösuolaamo. OTK ja SOK olivat Merikarvian tärkeimmät
kalafirmat, jotka ostivat paljon kalaa.

Kalakassi

Paksulankaisesta verkon havaksesta tehty, kalojen elättämiseen
tarkoitettu ja yleensä kahdella vyöllä varustettu sumppu.

Kalakauppa

Toisen maailmansodan jälkeen etenkin siiankalastajat puhuivat
yleisesti kalakaupasta. Ourassa kalakämpillä kalastelleet sanoivat:
Käyks sä huamena kalakaupalla vai vienkö kalat itte?

Keklu

Puukko. Harvoin käytetty nimitys. Kniivi oli tätä tavanomaisempi.

Kniivi

Puukko. Käytettiin harvemmin keklu-sanaa.
Ruots. laina: kniv (subst.)

Kryydätä

Maustaa. Juhlapyhiä varten tehtiin aina kryydisilakoita.
Ruots. laina: krydda (verbi)

Kutuhame

Öljyesiliina. Verkkojen pudistelijan työasu, joka suojaa vaatteita
likaantumiselta. Tavallisemmin käytetty nimi oli esliina.

Laiskat paikat

Huonosti suolaantunut kohta silakkanelikossa. Silakat ja suolat
täytyy keskenään käsin sekottaa hyvin ettei tul laiskoja paikkoja.

Leiviskäkala

Sumppareiden kalastajilta ostamaa suolakalaa sanottiin
leiviskäkalaksi.

Lieka

Lohia elätettiin niin, että koivun vittas työnnettiin nieluun ja
kiduskannen takaa ulos. Vittaksen toinen pää sidottiin rannalle.
Liekaa elättämiskeinoa käytettiin vielä 1900-luvun alussa.

Kraappia

Raapustaa. Ei ennen madetta nyljetty, vähä vaa kraapittii näljää
mateesta ja pantii keittoo nahkoines päivines.
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Kundi

Asiakas. Oli hyvä, jos kalastajalla oli paljo vakituisia kundeja, jotka
kävi joka vuosi ostamassa kalaa.

Kyynärvarsisuojat

Kankaasta pudistelua varten tehdyt, pellavaöljyyn kastetut,
ranteesta kyynärpäähän ulottuvat suojat. Esti hihansuita
likaantumasta.

Maalaiset

Lähikunnista tulleet kalanostajat. Käsitettä käytettiin yleisesti vielä
1950-luvulla.

Marinaadi

Marinadi. Silakkamarinadit alkoivat 1980-luvulla olla yhä yleisemmin
merikarvialaisten kalastajien tuotevalikoimassa. Silakkaa
marinoidaan etikassa, mikä maustetaan esimerkiksi sipulilla,
pippurilla, valkosipulilla, katajanmarjalla, sinapilla, korianterilla,
mustaherukalla ja chilillä.

Valok. Pekka Salmi

Minkkilä, minkkifarmari

Rehusilakan vastaanottajat (tukkuliikkeet ja yksittäiset tarhaajat)
olivat yleensä Pohjanmaalla. Rehukauppa kävi nimenomaan 1950luvun lopulta 1980-luvun lopulle.

Nyppiä

Kalojen irrottaminen verkosta.

Oolanterit

Ahvenanmaalaiset. Oolanterit kävi ennen sotia hakemassa
Merikarvialta paljon kalaa.

Perkuu,perkoo

Kalojen perkuu, suolistus, yleiskäsite perkuutavoille.

Porkari

Kalakauppias

Peukaloperkoo

Perkuukäytäntö, missä silakoilta poistetaan vain suolet. Kerrotaa
joskus erään perkoomuijan laittaneen 12 silakkaa samalla kertaa
peukaloo ja vetäneen sualet pois.

(Perkuu)rääppeet

Kalanperkuusta jääneet perkuutähteet. Käytetään yleisemmin rääsynimeä.

Pikata

Poimia, ottaa talteen valikoiden. Käytettiin myös sanaa plokata.

Pliitata

Sopivan kokoisten kalojen valkkaaminen. Tarkoittaa silakoilla myös
selkäruotojen ruotimista.
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Plokata

Poimia, ottaa talteen valikoiden. Plokkasin pienet silakat
kryydikaloiksi ennenko aloin perkaa. Käytetään myös sanaa pikata.

Pudistella

Silakoiden irrottaminen verkoista ravistamalla, mihin tarvittiin
yleensä neljä. Joissain kylissä puhuttiin verkkojen pudistelusta,
joissain taas silakoiden pudistelusta.

Puukkoperkoo

Perkuukäytäntö, missä silakoilta poistetaan pää ja suolet.

Puusekotin

Silakkaa suolattaessa käytetty sekoitin, jolla pyrittiin estämään
laiskojen paikkojen jäämistä silakkatiinuihin.

Valok. Juhani Mellanoura

Puusumppu

Kalan elättämistä varten laudoista tehty laatikko.

Päättömät

Suolasilakan yksi perkauskäytäntö, oli ottaa silakalta pää ja suolet
pois. Me suolattii verkkokalat päättöminä.

Radata)

Panna silakat astiaan limittäin ja samansuuntaisesti, mikä antaa
vaikutelman siististi pakatusta kalatuotteesta. (suolasilakoita
purkitettaessa)

Rantaporvarit

Tukkukauppiaat, jotka odottivat mereltä palaavia kalastajia. Heidän
toimintansa kukoisti 1900-luvun alusta 1950-luvulle.

Rääsyt

Sisälmykset, jotka perattaessa poistetaan kaloista. Yhtee aikaa OTK:n
silakkarääsyt laitettiin soutupaatteihin, ne oli rispoja myöten täynnä
ku niitä lähdettii hinaamaa Riipperin viikii Ahteen sioille.

(S)koltata

Kaltata. Kalan esimerkiksi mateen kastaminen lämpimään veteen
niin että limakerros lähtee helposti puukolla vedettäessä irti.

Sualakala

Suolakala. Kaikki tiesi ko puhuttii sualakalasta, että sillä tarkotettii
silakkaa.

Sualata

Suolata

Suamustaa

Suomustaa.

Sumppari

Elävien kalojen ostaja, yleensä ahvenanmaalaisia tai ruotsalaisia,

76

jotka kävivät toiseen maailmansotaan asti ahkerasti Merikarvialla.
Sumppu

Elävien kalojen (mm. hauen ja mateen) meressä kelluva
säilytyslaatikko, jollainen oli vielä 1950-luvulla monella kalastajalla.
Ruots. laina: sump (subst.)

Sumppualus

Sumppualus, jonka vesirajan alapuolella oli kullekin kalalajille oma
eristetty tilansa.

Suomustusrauta

Kaloja suomustettiin puukolla, mutta 1960-luvulla ilmestyivät
tehdastekoiset suomustusraudat. Myös itse puukahvalla
varustettuja, jonka päähän saatettiin naulata esimerkiksi
pykäläreunaisia virvoitusjuomapullon korkkeja vieriviereen.

Takamyynti

Jos koko saalista ei saatu myytyä rannassa, kalastajat suolasivat
loput suuriin puutiinuihin takamyyntiä varten.

Tikuttaa

Silakan työntäminen päälaen (ei silmästä) läpi savustustikun
naulaan.

Tikutusruuhi

Tikutusruuhi käsitti silakoiden huuhtelutilan ja sen yllä olevan
tikutustelineen.

Tukkuri

Tukkukauppias

Valtoimet silakat,
varistussilakat ja vetokalat

Silakkaverkkojen pudistelun yhteydessä mereen lentäneet silakat,
joita pikkupojat usein lipposivat ja joista tehtiin kivenkolokaloja.

Viru(u)ttaa

Huuhtoa vedellä. Ennen sanottiin: Jos silakoita virutti, niiden maku
kärsi.

Veitti

Veitsi, puukko.

Välisuala

Nelikkoa kohden laitettiin yleensä 8 kg suolaa. Isoon ammeeseen
suolattua nelikon silakkaerää kohden heitettiin väliin kourallinen tai
kaksi suolaa, jota kutsuttiin nimellä ”välisuola”.

Ylämaalaiset/ylimaalaiset

Kauempaa sisämaasta tulleet silakanostajat

Ylö(ö)sostaja

Kuten edellä, mutta käsite sisältää myös muut kalakauppaa tekevät.

Öljyvaatteet

Pudistellessa käytettiin monta kertaa öljyvaatteita. Öljyvaatteita
täyty olla ettei sutannu ittees, ja sittekki suttas jos kaloja oli, ni oli
pää ja kaikki naama oli mätii täynä.
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2.13 Haaverit ja
niiden paikkaaminen
ja ennaltaehkäisy

Nimen suomenkielinen selitys ja mahdollinen
esimerkki paikalliskäytöstä

Aaproddi, karapoddi,

Rakkolevä. Voimakkaat virtaukset saattoivat kuljettaa rakkolevää
verkkoon niin paljon, että verkot repeytyivät käyttökelvottomiksi.
Rakkolevä tunnetaan myös hauru-nimellä.

Ajoankkuri (itsetekoinen)

Ajoankkuri hidastaa konevian tehneen veneen ajelehtimista.
Kalastajat joutuivat joskus käyttämään tähän tarkoitukseen yhteen
niputettuja pyydyksiä.

Antaa perää

Irrota, antaa myöten, esimerkiksi ankkureiden antaessa perää
kovalla tuulella. Käytetään myös liirata ja letata termejä.

Ehejä, ehee

Ehjä, parannettu eli paikattu verkko. Saimme verkon eheeks
ennenko oli merelle meno aika.

Fliiti

Verkosta repeytynyt suikale. Puuvillaverkot ei kestäny isoja saaliita,
suolaamoille joutu isoja fliitejä silakoiden fölis.

Friipyyti

Meren kuljettama ajotavara esimerkiksi lankut ja tukit, jotka
saattoivat repiä pyynnissä olevia pintaverkkoja. Ajelehtivaa
puutavaraa otettiin talteen polttopuuksi.

Färjätä (esim. puuvilla
pyydyksiä)

Värjätä. Puuvillaverkot ja -rysät färjättii tervalla ainaki kerran kesäs,
että ne kestäs kauemmi.

Färipata

Vähintään sadan litran pata, jossa pyydykset värjättiin.

Färipaaret

Puusta tehdyt paaret, joiden päälle vedettiin kuumaan tervaan
kastetut pyydykset valumaan.

Färnissa

Vernissa. Silakkaverkon pudistelijalla täyty olla färnissaöljyllä
kyllästettyä esliina edessään ettei sutannu vaatteitaan.

Haaveri

Repeytynyt verkko, paatin haaksirikko, uppoaminen. Oli nii iso
haaveri, että muija joutu kutomaa siihe ison palan.
Ruots. laina: haveri (subst.)
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Kuva: Juhani Mellanoura

Hapera

Hauras, helposti rikkoontuva, usein pumpuliverkosta puhuttaessa.
Verkko oli jo niin hapera, ettei sitä kannattanu parantaa.

Hauru

Rakkolevä. Karapoddi-nimitys on tätä tavanomaisempi.

Hymjätä

Harsia rikkoutuneita verkonosia tosiinsa.

Härveli

Vyyhdinpuu. Verkkolangat vyyhdittiin härvelillä ennen kuin ne
laitettiin väriliemeen.

Jamata

Verkonliinojen yhdistäminen toisiinsa ilman kudontasolmuja.

Kaijan hakkaama

Vaikka puhutaan kaijasta, niin tarkoitetaan meri- tai harmaalokin
syömiä eli hakkaamia siikoja. Kun kaija hakkaa se yrittää
syöksysukeltaen nostaa verkonliinassa olevan siian ylös ja päästä
käsiksi mehevään moukkuun. Tätä tehdessään lokki flatkuttaa
siipiään kiivaasti.

Kal(a)vosin

Kalvosin, jonka ympärillä verkonkudinta luodaan.
Verkonkutomisessa ja paulottamisessa myös määritettiin esimerkiksi
kuus silimää korttelille tai jos kudottiin 50 millistä verkkoa tuli olla
kolome solmuväliä korttelille.

Valok. Juhani Mellanoura

Kalvoinkerta, kal(a)vosinkerta

Kudontakerta

Kakstankonen, kakstapponen

Kahden katkenneen langan muodostama reikä verkonliinassa.
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(reikä)
Karapoddi, aaproddi

Rakkolevä, tunnetaan myös hauru-nimellä.

Karboli

Käytettiin vain rysien värjäyksessä, sillä esimerkiksi silakkaverkon
liinan se olisi jäykistänyt liikaa.

Klimppi

Möykky. Oli niin kova stormi, että aallot heitti verkon rannalle yhtee
klimppii. Käytetään myös knippu-termiä.Ruots. laina: klimp (subst.)

Knippu

Möykky. Käytetään myös klimppi-termiä.Ruots. laina: knippe (subst.)

Koirankulli

Pleissaamalla köyden päähän.tehty päätös riistymisen estämiseksi.

Koliterva

Kivihiiliterva

Kratata

Harata. Pohjaan lasketusta verkkojadasta on saattanut lähteä
verkonmerkit. Jata voi löytyä ainoastaan narun päähän laitetun
painon avulla haraamalla.

Krymppy, krymy

Verkossa oleva, usein verkon paikkaajan aiheuttama liinan
kinnaaminen tai jopa möykky. Käytetty myös kryssy-nimeä.

Krympätä

Hätäpaikan tekeminen. Krymppäämisessä verkon liinat tai havakset
vedetään langalla nippuun.
Ruots. laina: krympa (verbi)

Kryssy

Verkossa oleva, usein verkon paikkaajan, ei niinkään kalan
aiheuttama liinamöykky. Käytetty myös krymppy-nimeä.

Kudinlanka

Kalastajalanka. Käytetään myös parsinlanka-nimeä.

Kutoa

Tehdä verkon liinaa

Kutosstooli(looda)

Kudontalaatikko. Verkon kutomista ja paikkaamista varten tehty
laatikko.

Valok. Juhani Mellanoura

Kuusenkäppärä

Kuusenkäpy, pyydysten värjäyksessä lisänä.

Käpy

Verkkokäpy. Taikinamarjasta, omenapuusta tai katajasta tehty.

Käpytyöt

Verkon paikkaaminen. Verkko repes pohjassa niin pahasti, että edes
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on ainaki parin päivän käpytyö
Kyllästää

Manillanarujen ja -köysien vahvistaminen tervaamalla. Joka vuosi
täyty narut ennen käyttöö kyllästää, ne kastettii kuumaa tervaan.

Kyynärskeppi

Mittakeppi, jonka avulla on esimerkiksi mitattu kudottaessa
verkonpaulan pituutta.

Lankavyhti

Lankavyyhti

Laudustaa

Verkon laudustaminen voi jossain tapauksessa tarkoittaa alapaulan
painokivien irtoamista kovalla tuulella. Tällöin pyydyksen
kalastavuus heikkenee. Laudustaminen tarkoitti aikoinaan laudusten
veistämistä korkkilevystä.

Letata

Antaa myöten, katketa. Oli niin kova etelätuuli, että kakomainen
likariköysi lettas ja rysän suu on melkei tukossa…
Ruots. laina: lätt (adj.)

Liirata

Antaa perää, myöten. Käytetään kun ankkurit antavat savipohjalla
periksi. Ruots. laina: slira (verbi)

Liiva

Kasviperäinen lika. Verkon liinaa useimmiten keväisin peittävä
ruskahtava mikroskooppinen levä, mikä yleensä lähtee vedessä
huuhtomalla. Myös kivissä kasvavaa levää voidaan sanoa usein
liivaksi.

Kuva: Juhani Mellanoura

Läjä, läjässä

Joutua kasaan. Voimakkaan tuulen jälkeen, jos rysien ankkurit ovat
liiranneet, pyydyksen sanotaan olevan läjässä, eikä se enää kalasta.

Malspiikki

Köysien pleissaamisessa tarvittava työkalu. Tunnetaan myös
pleissipuukon nimellä.

Maskata

Verkonliinojen liittäminen toisiinsa.
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(Meri)paska

Lika. Käsittää liivan ohella virran verkkoihin kuljettaman rakkolevän,
ruskolevän ja viherlevän ym.

Nata, natapuska, natakko

Ahvenvitaa kasvava merenpohja. Ahvenvitaa joutuu usein
loppukesästä verkkoihin mikä aiheuttaa lisätöitä.
Ruots. laina: nate=nata.

Paarit, paaret

Kantopaarit, joilla pudistelijat kantoivat silakkaverkot vapeille
kuivumaan, mikä oli välttämätöntä verkkojen käyttöiän
pidentämiseksi.

Paaritakka

Yhdellä tai kahdella silakkaverkolla lastatut paaret.

Paikko

Paikka. Verkossa on niin iso reikä, ettei sitä kannata kutoa, vaan
siihen laitetaan paikka.

Palkeenkieli

Verkon liinassa retkottava, pahoin repeytynyt verkonsuikale.

Palmooreikä

Silakkaverkkoa palmatessa yläpaulan viereen syntynyt reikiä.
Osaava palmaaja osas ottaa kiini korkin (lauduksen) niskasta, ettei
tullu palmooreikiä.

Parantaa, parsia, harsia

Paikata (verkosta puheen ollen)

Parannus-, parsinlanka

Kalastajalanka. Käytetään myös kudinlanka-nimeä.

Paulottaa

Pauloittaa. Paulan yhdistäminen verkonliinaan.

Paulotuskeppi

Pauloituskeppi, johon oli laitettu pauloituskohtaa helpottava
asteikko. Pauloituskepin molemmissa päissä naula, jonka ympäri
paula hetkellisesti solmittiin.

Paulotuskinnas

Pauloituskättä varten nahasta tehty kinnas, jolla suojattiin
kämmentä puuvillalangan aiheuttamilta haavaumilta

Pleissata

Köyttä voidaan jatkaa ilman solmuja ilman että ne hankaloittaisivat
köysien käsittelyä.

Pleissipuukko

Pleissaamisessa tarvittava työkalu, jonka päässä on ura. Tunnetaan
myös malspiikin nimellä.

Valok. JuhanI Mellanoura
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(Puu)nappulat

Kutostooliloodan kannessa olevissa rei’issä verkon
kudonnan/parannuksen edetessä liikuteltavat tapit

Pujetustikku

Pujotustikku. Noin 20-40 cm pituinen ja 1-2 cm leveä keppi, jota
pujotettiin kalvosinkertaa pitkin noin kymmenen kerran päähän
kudottavasta verkon päästä. Keppi laitettiin nappuloiden taakse.

Pujetuslanka

Pujotuslanka. Vyyhdinpuulta verkon suoli poimittiin pujetuslangalla.

Pärsiä

Köyden pään riistyminen.

Pär(i)jätä, pärkätä, bärgätä

Korjata, pelastaa, kuten edellä mutta myös merihätään joutuneita
ihmisiä voidaan bär(i)jätä.
Ruots. laina: bärga, bärga sig (verbi)

Raasata

Antaa perää. Kovalla tuulella rysän ankkurit voivat raasata ja rysä
menee läjää. Käytetään myös liirata ja letata termejä.
Ruots.laina: rasa (verbi)

Reidas

Valmis, valmiina. Ko veit kymmenen repaleista pikkuverkkoo
parantajalle, ni ne oli reidas viikon päästä.

Reidata

Laittaa kuntoon (esimerkiksi pyydykset paattiin ennen merelle
menoa)

Repale(inen)

Rikkinäinen verkko

Reuhko

Repaleinen verkko, verkkovahinko.

Rullakerilehdet

Kalastajalanka kävyttiin kerilehdeltä.

Räämeet, räänteet

Kelvottomaksi repeytynyt verkko. Hyljes oli taas käyny, sain ylöös
enää räämeitä.

Seliittää

Selvittää verkon liinaa, sen sotkua. Meillä meni ainaki pualee päivää
ennenko verkot saatii seliitettyä

Sevota, seota

Verkon liinan sotkeentuminen. Verkko ol niin sekasi, ettei siitä tul
kaloja, sano kalastaja ja krottas verkon meree.

Silmikerta

Yksi kudontakerta.

Silmipako

Silmäpako. Yksi lanka poikki.

Silmukka

Verkonsilmä.

Soiro

Irronnut verkonliinan pala.

Solomu

Solmu
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Sormiveitti

Sormiveitsi. Oikeakätinen piti verkkoja parantaessaan sitä oikean
käden keskisormessa.

Valok. Juhani Mellanoura

Suoli

Kiristetty verkon liina.

Suuda

Sooda, pyydysten värjäyksessä lisänä (joskus)

Tappi

Sotkeutuneen kalan rimpuilun aiheuttama verkon liinan sykkyrä.
Verkonsilmien- ja solmujen sotkeutuminen toisiinsa. Norssi jättää
aina tappeja madetverkkoi, ei niitä hanki saada millää selkeelle.

Tatima

Lika. Verkkoihin virran kuljettama makroleviä.

Tulla, tulukki

Tulkki. Nahasta tehty määrämitta, jota siirrettiin sitä mukaan kun
pauloitus eteni.

Töpäskä

Lika. Verkkoihin virran kuljettamia makroleviä.

Verkko(s)krapa/-vispilä

Puuvarren päähän kehän muotoiseksi taivutettu vahva rautalanka,
jota vispaamalla pingotettua verkonliinaa vasten yritettiin irrottaa
rakkolevää ym.

Väärimpuali(n), väärippuali

Nurin, kumoon. Paatti kaatu väärippuali, muttei miesten käyny
kuinkaan.

Ykstankonen, ykstapponen
(reikä)

Yksi katkennut lanka verkon liinassa.
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2.14 Hylkeeseen ja
sen pyyntiin liittyvä
sanasto

Nimen suomenkielinen selitys ja esimerkki
paikalliskäytöstä

Emä

Emo

Gillrata

Jos hyljeverkko laitettiin toisen jatkoksi, niin ne sidottiin toisiinsa
villalangalla. Käytäntö sai hylkeen sotkeentumaan tehokkaasti.

Hyljekeksi

Hyljekeksi, jolla esimerkiksi kuutteja pyydystettiin. Keksin kärjessä oli
piikkejä ja väkäsiä, minkä vuoksi kuutin oli vaikea irrottautua.

Kuva. Juhani Mellanoura

Hyljes

Hylje

Hylykijäis (olla hylykijäis)

Olla hylkeen pyynnissä. Ja ko sitte tuli kevättalavi ni miehet oli
hylykijäis.

Hyljesverkko

Silmäkoko täyty olla vähintään 15 senttiä kanttiinsa. Hyljeverkoissa on
vain päällinen paula, ei alipaulaa lainkaan, minkä takia hylje takertuu
helpommin verkkoon.

Hylykimeri

Pohjanlahti, jossa käytiin kevättalvisin hylkeen pyynnissä. Käytettiin
myös isofäälä-nimitystä.

Hylykipyssy

Hyljepyssy.

Hylykiruuhi

Hyljeruuhi oli kaksianturainen ja siksi se luisti jäällä hyvin.

Hyydätä, hyydata

Rasvan ja nahan irrottaminen lihasta. Vanhan uskomuksen mukaan
hyydätessä tuli olla vaiti.

Isofäälä

Selkämeren, Merenkurkun ja Perämeren jääkentän reunat, minne vain
kaukopyytäjät lähtivät. Käytettiin myös hylykimeri-nimeä.
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Isoharmaa

Harmaahylje, poiki noin 10. maaliskuuta. Lisääntymisaikoina se
kokoontui suuriin yhdyskuntiin (vrt. pikkuharmaa)

Kaukoputki

Kaukoputki oli suunnilleen kolmenkymmenen sentin pituinen, jolla
seurattiin jääkentän liikkeitä, mutta ensisijaisesti etsittiin hylkeitä.

Kaukopyynti

Monen viikon pituiset hylkeenpyyntimatkat, jotka ulottuivat
parhaimmillaan jopa Tornion edustalle saakka.

Kiimata

Hylkeiden parittelu. Käytetään myös kärpiä-nimeä

Kluvuta

Hylkeitä nuijittiin klupuamalla

Kruppi

Hylkeen ruho.

Krääveli, kräpäle

Hylkeen etu- ja takaraajat. Ennen sanottiin: Hylkeen kräpäleet on sitte
hyviä kokonaisten päällä!

Valok. Pekka Salmi

Kuano

Kuono

Kurikoida

Hylkeen piehtarointi verkkoon joutuessaan.

Kuuti

Kuutti. Palmusunnuntain aikaan kuuti menee jään alle.

Kuutia

Hylkeiden lisääntyminen eli kuutiminen ajoittuu Marianpäivän aikaan.

Kärpiä

Hylkeiden parittelu. Käytetään myös kiimata-termiä.

Lyöpätä

Ryöpätä

Pikkuharmaa

Isoharmaata pienikoisempi harmaahylje, joka kuuti Maarianpäivän
aikaan. Pikkuharmaa kuutii usein yksikseen toisin kuin isoharmaa ja
voi myös tyytyä jäälauttaan.

Ruuhiveto

Ruuhiveto tarkoittaa lähipyyntiä yleensä kolmen miehen porukassa
hyljeruuhen avulla. Matka kesti yleensä aamun valkenemisesta
iltamyöhään, jolloin saavuttiin kalakämpälle.
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Räpipää

Hyljeverkon ankkuroimaton pää.

Skriistanko

Hyljesuksi, jonka päällä puolittain maattiin kun lähestyttiin hyljettä ja
oltiin valmiina ampumaan suksen kärjen tuntumassa olleen
lakanakankaaseen tehdyn reiän läpi.

Späkki

Traani ja nahka. Ruots. laina späck (subst.): silava

Sulkeet

Jääkenttien eristämäksi joutuminen.

Tööki

Iso ankkurikivi, jonka varassa hyljesverkko kieppui merivirran mukaan.

Viikari

Norppa. Ruots. laina: vikare

Verkkoklupu

Hyljeverkon kannattimet. Kluvut kärvenneettiin yleensä mustaksi.
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2.15 Linnut

Nimen suomenkielinen selitys ja
esimerkkilause paikalliskäytöstä

Alju,aliju

Elättilintu esim. lokki tai varis, voi olla myös nisäkäs.

Grissla. krissla

Riskilä. Poikasten tiedettiin lähtevän pesästä Jaakonpäivän viikolla,
joten hieman ennen sitä kalastajat vetivät pitkävartisten
koukkukeppien avulla poikaset mehevän keiton aineksiksi.

Hahka

Haahka

Iililintu

Vesipääsky.

Isokona, mustasiipi

Merilokki. Isokona hakkas siioista ensin kurkun auki ja söi sitte
moukun.

Isovärtty

Pilkkasiipi. Ruots. laina: svärta

Kaija, kalakaija

Kalalokki. Usein puhutaan kuinka kaijalauma seuraa kalapaattia,
vaikka pääosa linnuista voi olla harmaalokkeja ja merilokkeja. Ko
kalakaija tulee pellolle, se tietää pitkällisiä sateita.

Kirri

Lapin- tai kalatiira

Kloponokka

Alli

Kniipu

Telkkä Ruots. laina: knipa

Plättiposkikniipu

Urostelkkä

Kakkuri

Kaakkuri. Ennen vanhaan kakkurit osoitti kaukana ulkomerellä
silakkapaikan.

Louke

Iso lokki (merilokki ja harmaalokki)
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Meriteeri, merimetto

Merimetso. Läpimuuttavia merimetsoja pyydystettiin haavien avulla
ulkosaariston kiviltä pimeähämyisinä syksyinä keittoaineksiksi.
Ruokakulttuuri loppui 1960-luvun alussa syyskalastuksen taannuttua
voimakkaasti.

Valok. Juhani Mellanoura

Mustakaija

Merikihu.

Pikkuvärtty

Tukkasotka. Koska pikkuvärtty pesii vasta kesäkuulla, niiden munia
ei liiemmin kerätty.

Prakku

Koskelo.

Saksankirri

Räyskä, isokokoinen tiira.

Sikarilintu

Ruokki. Sikarilintu jää usein pyörimään kehää paatin ympäri.

Suorsa, suorssa

Sinisorsa tai muu puolisukeltaja.

Truuti

Meri- ja harmaalokki. Ruos. laina: trut=isokokoinen lokki

Vares, varees

Varis. Joskus vares vetää koukkuja yls avennosta ja syä syätit
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2.16 Vesi- ja
maaeläimiä

Nimen suomenkielinen selitys ja mahdollinen
esimerkki paikalliskäytöstä

Jänes

Jänis.

Korri

Kilkki. Talvisin jos verkot jää viikoks kokemata ja kala kuallu ni siinä on
kiini monta korrii.

Kyykäärme

Harvinainen veden äärellä. Kerran joku toi tuhanne kyykäärmeen
penikkaa Ouraa sen takia, että sielä oli niin paljo niitä rottia.

Lumikki

Lumikko

Maskaali

Simpukka. Siika syä ulkokarien rannoilla maskaaleja.

Merivasikka

Meduusa. Jos meres on paljo merivasikkaa, ni ei ol paljo kalojakaa.

Nokkahiiri

Päästäinen. Monta kertaa ko Ouran karei kivenkoloi laitto fiilii
viinapulloi happanemaa ja sitte ko pullo suusta ryysti ni nokkahiiri ui
monta kertaa kielelle.

Piisamirotta

Piisami. Joku sano, että sai kerran piisaamin iskukoukusta. Se veti sitä
koukkuu ja se tuli sieltä avennosta ja oli vielä hengissä. Ja sitte mentii
lujaa. Äijä edellä ja piisami perästä.

Pöffelirotta

Myyrä. Yhtee aikaa Ouran kareis oli niin kamalasti pöffelirottia, että
täyty kattoo ettei astu niitten päälle.

Rantakäärme

Jokseenkin yleinen saaristossa. Kerran joku kalastaja otti Lopunkarin
reimariin (Ouran uloimmista saarista lähes viisi kilometriä länteen)
kietoutuneen rantakäärmeen elävänä paattiinsa.

Saukko

Saukon turkki oli arvokas ja sitä kalastajat metsästivät vielä 1950luvulla. Sen harvinaistuttua moni kalastaja ilahtui sen nähdessään:
Mulla oli kerran yks saukko niinko aljuna, monta vuottaki,
loppuvuosina se oli että ko se näki mun se tuli jäälle karkailee, tuas
vieres karkas. Ei sillain, että sitä olis saanu ihan pidellä.

Sävisglobbu

Vesiperhonen. Sävisglobun toukkia keräänty jäälle talven mittaa ja ko
jää alko sulamaa talven mittaan, niitä jäi näkyviin joita varis tuli
hakemaan.

Tuhkuri

Vesikko. Juho Leander Tamminen sai 1920-luvulla tuhkureita
merroistaan Varkkamaria ympäröivistä uomista Merikarviajoen
suistosta.

Tumlari

Pyöriäinen. Havaittu viimeksi 27.6. 1996 Merikarvian eteläirannikolla.

Valaas

Valas. Ainakin kolme kertaa (1910-luvulla, 1939 ja 1956) kalastajat
ovat nähneet ison valaan Merikarvian saaristossa tai sen edustalla.

Vääräperse

Katka. Vääräperseet söivät joskus haukikoukkujen pumpulilangan
poikki
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2.17 Saariston rehu
ja rasvintokasvit

Nimen suomenkielinen selitys ja esimerkki
paikalliskäytöstä

Johanneksen knappi

Pietayrtti. Siihen aikaan kun Ourassa pidettiin lehmiä kerättiin
saarista paljon pietayrttiä lehmien vatsalääkkeeksi.

Kollinmarja

Mustaherukka. Lapset kokosi ennen vanhaa kollinmarjoja Ourasta ja
niitä vietiin mantereelle aina myyntiin asti.

Lintikka, lintikkä

Lillukka.

Maamansikka

Ahomansikka. Iso-Lööpperissä ainakin Salosen Eemelin lapset kävi
keräämässä lähikareista ahomansikoita ja miesväki kun meni
aamulla kalakaupalle, vei ne mantereelle myytäväksi.

Krääslööki

Ruohosipuli. Ruohosipulia käytettiin ennen kalakeiton mausteena
Ruots. laina: gräslök (subst.)

Rantarentukka

Rentukka

Rimpi

Meriruoko

Sälttinki

Merisuolake, jota niitettiin Hevosluodon rantaniityiltä Lööpperin
kalamajan lehmiä varten.

Sävi

Merikaisla, karjan rehukasvi.

Ternes, ternimarja

Tyrni. Ternespuskan oksat on nii piikkisiä, että ei sinne ol menemistä
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2.18 Kalastajan
apulaiset,
toimenkuva

Nimen suomenkielinen selitys ja mahdollinen
esimerkki paikalliskäytöstä

Apumies

Kalastajan avustaja merellä, joka vastasi yleensä silakkaverkkojen
palmaamisesta. Käytettiin myös osamies-nimitystä.

Etulainen

Kalastajan tai hänen apulaisensa tuuraaja.

Etumies

Nuotan, verkkojen ja/tai paatin omistajaa sanottiin tavallisesti
etumieheksi.

Fyyrivahti, fyyrvahtari,
fyyrimestari, lyhtyvahti

Kalastajaloiston vahti.

Hylykimies

Hylkeenpyytäjä.

Kalapoliisi

Kalastuksenvalvoja

Kutumaisteri

Kutujen kyttääjä, silakan pesäkalastaja.

Luatsi

Opasta merellä liikuttaessa.

Osamies

Rääkikalastuksessa. Tunnettiin myös palmaajan nimellä, harvemmin
ylsvetäjänä. Käytettiin myös apumies-nimitystä.

(Paatti)kamraati

Kalakaveri tai hylkeenpyyntikaveri

Paattilaaki

Venekunta eli kalastajapaatin miehistö. Silakankalastuksessa tähän
laskettiin myös verkkojen pudistelijat (naisväki)

Paattimestari

Veneentekijä. Endi Rantamaa oli yksi monista paattimestareista.

Palmaaja

Silakkaverkon päällisen paulan paattiin kiskomisesta huolehtiva.
Käytetään myös ylsvetäjä-nimeä.

Paulamestari

Osalla kalastajista oli 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alussa
paularukki, ja he valmistivat itse tarvitsemansa ja naapurikalastajien
köydet ja verkonpaulat.

Pudistelija

Silakkaverkkojen tai silakoiden ravistelija. Käytettiin myös rantapiikanimitystä.

Puulaaki

Nuottakalastajien pyyntiyhtiö, mikä saattoi käsittää pitkälti yli 10
miestä.

Rantapiika

Silakkaverkkojen tai silakoiden ravistelija. Tätä paljon
tavanomaisemmin käytettiin rantapiika-nimitystä.

Redari, retari

Paatin omistaja, varustaja esimerkiksi hylkeen tai lohen kalastuksessa.
Redari hommasi paattiin yleensä öljyt.
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Renki, trenki

Palkattu tai saalisosuudella kalastava.

Ruarimies

Veneen ohjaaja joka oli yleensä paatin omistaja.

Rysämies

Rysämiehellä tarkoitettiin silakkarysällä kalastanutta.

Rääkäri, rääköömies

Silakan ajoverkkokalastaja

Ylsvetäjä

Silakan verkkopyynnissä päällisestä paulasta vetäjä. Palmaajan
nimitys oli tätä tavanomaisempi.
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2.19 Vesillä
liikennöivät alukset

Nimen suomenkielinen selitys ja mahdollinen
esimerkki paikalliskäytöstä

Hinuri

Hinaaja. Tunnettiin myös pukseerin nimellä.

Höyry

Höyrylaiva. Höyry-nimeä käytettiin vielä 1960-luvulla.

Luusipaatti

Luotsivene.

Merihärkä

Merivartioston rautavene. Tunnettiin paremmin rautaville-nimellä.

Mutra

Väyläruoppaaja.

Pukseeri

Hinaaja. Tunnetaan myös hinurin nimellä.
Ruolts. laina: bogserbåt (subst.)

Rautaville

Merivartioston rautavene. Tunnettiin myös merihärkä-nimellä.

Reimoopaatti

Paatti mikä laittaa reimareita laivaväylän varrelle.

Valkeepaatti

Höyrylaiva. Seiliaikana höyrylaivat saattoivat ottaa kalastajia leepiin.
Tunnettiin myös höyryn nimellä.

Väkipaatti

Paatti jolla kuljetettiin (työ)väkeä tiettyyn kohteeseen.
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2.20 Kalaruuat

Nimen suomenkielinen selitys ja esimerkki
paikalliskäytöstä

Kivenkolokala

Avotulella vähintään kolme tuntia keitetyt kivenkolokalat tehtiin
vetokaloista. Kalan lisäksi keittoon laitettiin isoja kuorittuja
perunoita. Lajikkeen tuli kestää pitkäaikaista kiehumista
rikkoontumatta. Tunnetaan nykyisin myös tuoreskalapernoiden tai
rantakalan nimellä.
Pollari: Kivenkolokalaa keitetää piänellä valakeella sekottamatin niin
kavvan, että pernat om melekeir ruskeita. Kesäinen arkiruoka.

Kokonaiset

Keitetyt kuoriperunat, joiden päälle usein laitettiin suolakalaa
(ahventa ja särkikaloja)

Kraavi

Tuoresuolattu kala. Ruots.laina: grava (verbi)

Kryydikalat

Maustekalat.

Livetkalat

Lipeäkala. Jonkin verran kalastajat ovet tehneet lipeäkalaa
itsepyytämistään turskista ja ellei niitä ole saatu, niin hauista.

Pollakat

Suolasilakoiden kanssa keitetyt halkaistut kuoriperunat. Talvinen
arkiruoka.

Pankkiiri

Kokonaisten eli kuoriperunoiden päällä keitetyt suola-ahvenet

Rantakala

Synonyymi kivenkolokaloille ja tuoreskalaperunoille.

Riimisuolane(n)

Riimisuolane kala täytyy syädä pikapuolii, sitä ei parane säilytellä
kauvvaa. Ruots. laina: rimma/rimsalta (verbi)

Ruatosoppa

Ruodoista valmistettu keitto. Ennen vanhaa ko lohi oli kallista
loheruadoista tehtii valla kalakeittoo

Sualasilakka

Suolasilakka.

Traani

Rasva. Myöhää syksyllä troolisilakka voi olla niin traanista että ko
paistaa niitä ni koko huusholli haisee kaks vuorokautta pahalle.

Tuoreskalaperunat

Synonyymi kivenkolokaloille ja rantakalalle.
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2.21 Kala-astiat,
mittayksiköt,
etäisyydet

Nimen suomenkielinen selitys

Amme, tiinu

Tilavuus vaihteli yleensä 20 nelikosta 40 nelikkoon. Kalastajat
suolasivat rysillä ja verkoilla pyytämäänsä silakkaa yleensä 10-20
ammeeseen. Käytettiin myös tiinu-nimitystä.

Jal(a)ka

2 korttelia eli 29,7 cm

Kappa

Tilavuus noin 5 litraa eli siihen mahtui suolaa 7-9 kiloa

Kortteli

¼ kyynärää

Kröönäystynnyri

Kruunattu tynnyri, mikä vetää 125 litraa.

Kyynärä

2 jalkaa eli 59,4 cm

Laatikko, kalalooda

1970-luvulle saakka puisia laatikoita, joihin mahtui 35 kiloa silakoita.

(Meri)maili eli meripeninkulma

Meripeninkulma on tasan 1 852 metriä

Nelikko

30 kiloa, 24 kappaa (30 litraa), tavallisin asia joihin 1920-luvulla
suolattiin markkinoilla myytävä silakka.

Kuva: Merikarvia-seuran arkisto

Ottinki

15 litraa

Pofoortti, pofoori

Bofori. Vuoteen 1976 saakka voimassa ollut tuulen
voimakkuusasteikko.

Pohjaton nelikko

Pohjaton mittanelikko. Pohjaton nelikko asetettiin kalalaatikon päälle
ja se lipottiin täyteen silakoita. Tämän jälkeen mittanelikko otettiin
pois ja laitettiin seuraavan kalalaatikon päälle.

Puolikko

2 nelikkoa (60 litraa)
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Reissutiinu

Poikkesi tavallisesta tiinusta siinä, että sen sivuissa oli puiset korvat,
jossa oli reikä. Reikien läpi ujutettiin vahva ripa pitämään tiinun
puisen kannen paikoillaan, niin ettei suolavesi päässyt läikkymään yli
paatilla tai hevospelillä matkatessa.

Sekstondi

8 litraa

Suola-auskari

Puinen auskari, tilavuus noin 2,5 kg.

Syli, syltä

3 kyynärää eli 1,78 m

Tritteli

Tynnyri.

Tuuma

2,47 cm (ruotsin tuuma), 2,54 cm (venäjän vallan aikaan käyttöön
tullut englannin tuuma)

Tynnyri

4 nelikkoa eli 32 kappaa (120 litraa)
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2.22 Muita kalastajan
sanoja

Nimen suomenkielinen selitys ja mahdollinen
esimerkki paikalliskäytöstä

Kaljuttaa

Paatin fööripään nostaminen piiran avulla pöllin päälle yms. Me
kaljutettii paatti kankulta mereen.

Kontrata

Säädellä, sanella. Tuulekki sen monta kertaa kontras koska merelle
pääsi.

Korpiroju

Kotona tehty pontikka. Käytettiin myös rohno-nimitystä.

Laudustaa

Kertoa kalavaleita, puheet eivät pidä alkuunkaan paikkaansa.
Laudustaa sanalla oli myös pyydyksen kunnostamiseen liittyviä
merkityksiä.

Mistata

Menettää. Luotosen Antti mistas paattis ko se oli sodan jäläkeen
harjottanu sitä salakuljetushommaa.

Mäntätä

Touhuta. Hyvin yleisesti kalastajat käyttävät termiä työntäyteisestä
päivästä vesillä. Ko Ouran rannoilla mäntättii ni kyllä verkot hajos.
Myös kala saattoi mäntätä verkossa.

Makso

Maksu. Tukkureilta sai makson kaloista monta kertaa vasta puolen
vuoden päästä.

Musta(p)läkkikala

Kymmenen litran pirtukanisteri.

Plukki

Puolivalmista kotipontikkaa. Heillä oli rantahuonees plukki
pöhisemäs ko he viinaa keitti.

Priisi

Maksu. Kun kaks miestä kuluki silakanpyynnis, ni yleensä
paatinomistaja sai pienen priisin.

Pääl(l)ituulen puoli

Vasten tuulta. Soutajan on pidettävä paatti aina päälituulen puolella
ni on helpompi kokee.

Pöffeli

Vähäjärkinen, heikkomielinen, ajattelematon. Kerran joku pöffeli toi
tuhanne kyykäärmeen penikkaa Ouraa, sen takia, että täälä oli niin
paljo niitä rottia.

Rohno

Kotonakeitetty. Käytettiin myös korpiroju-nimitystä.

Ruljoo, ruljanssi

Kova työ. Joka kevät oli kauhee ruljoo heittää silakkarysiä. Käytettiin
myös soovi-termiä.

Soovi

Urakka, kova työ. Verkoissa oli vaa simppuja, niiden irrottamine oli
kova soovi.

Taagi

Aika, rupeama, tovi. Se oli pitkä taagi, ko sai nukkuu (kun Köörtilästä
lähdettiin viemää rysäsilakkaa Krookkaan). Ruots. laina: Tag= aika
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Takatöyssy

Jos on liian pitkä silakkaverkko krakapuiden väliin, jouduttiin verkon
paulaa heittämään orren ylitse. Takatöyssyks sanottii, ko verkos oli
ylimäärästä, jouduttii heittää krakapuun ylitte, laittaa toisee kertaa
sinne taakse.

Toddi (Stoddi)

Tampereella keisarinvallan aikana valmistettu konjakki. (JA)

Tötsä

Pönkkä

Töösä

Vähemmän tärkeää, sekalaista tai liian paljon kaikenlaista tavaraa,
jota ei ole ehtinyt järjestämään. Mulla rantahuane on niin piukas
töösää, etten ole enää kahtee vuatee uskaltanu aukasta ovee.
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3. Kalastajan hiljainen tieto
3.1 Sään ja kevääntulon ennustaminen


Mitä aikasemmi tulee talvi sitä myöhemmi kevät.



Jos ei ennen Maarian päivää suojaa, ei heti jälkeenkää.



Jos merivesi on keväällä alle normaalin, tietää se kylmää ja kuivaa kevättä.



Kevät tulee maista kovina lumitalvina.




Jäät alako heiketä ko vares tuli jäälle.
Ensimmäisestä suojasta jäläkeen Kynttelin ko rästäät tippuu pohojanpuolella, luetaa yhydeksän
viikkoo avovetee.1 Sään ja kevääntulon ennustaminen

3.2 Talventulon ennustus


Rantaleppien juuret virutetaa kolmesti ennenko seisova talvi tulee.



Jos ensimmäinen syksyn lahtijää sulaa, niin sulaa toinen ja hyvässä lykyssä kolmaskin jää, ennen
ko seisova talvi tulee.



Mitä ennen Tuomasta tuiskaa, se jouluna tuopista juodaa.



Ei ennen pysyvä talvi tul enneko merivesi rauhottuu.

3.3 Kalastajan taiat ja uskomukset


Jos verkon kudonnan aloitti jouluaamuna kirkossa (kolme silmää), ni siittä tuli hyvä kalaverkko.



Jos verkon kudonnan aloitti uuden kuun aikaa, ni siittä tuli hyvä kalaverkko.



Kalaonnea voitii parantaa, jos pienee pussiin laitto yhdeksää tavaran lajia kuten esimerkiksi
ruutia, korvoja, luita, lantaa ja laittoi pussin naapurin pyydyksee ja lateli samalla lujat sanat.



Köörtiläs Ruohosen Uuno otti aina tikkuaskii mehiläisen tai ampiaisen merelle ja päästi sen sielä
ko oltii verkot heitetty.



Ko rääkii mentii ensi kertaa, piti jättää yksi skööti maihi, ni pyyntikauden aikana ei tullut
verkkohaaveria.



Jos ajaa sian silakkaverkon yli, tulee hyvä saalis.
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Ko mentii yöksi Ouran merisaunalle, niin tuli kysyä: ”Saako täältä yösijan?” Jos jostain päin kuului
naskaus, se merkitsi lupaa yöpyä.



Jos koira kusee silakkaverkkoläjää, ni se tietää kutua.



Jos meni halaamaan verkkoläjän päälle naisihmistä, ni tuli hyvä saalis.



Jos pudistelijanainen putos verkkoläjään, sanottiin että se on huomenna kutu.



Kutuhametta ei saa pestä, ettei kalaonni men.



Silakkaläjän täyty peittää, ettei toinen nähny.



Ennen sanottii, että salaa kalatulos, levitä maitos.



Hyljeverkkoja kukaa vieras ei saanu nähdä ennen laskemista.



Östermannin Paavo ei koskaa laittanu verkkoo punasta krappikiveä, eikä myöskään. käyttänyt
punasta köyttä, lankaa tai narua.



Hyljeverkkoja ei saanut laskea pyyntii täydenkuun aikana.



Hauelta lähtee hampaat kerran kuukaudessa, silloin se ei käy koukkuu.

3.4 Sää ja kalaonni


Etelätuuli kokos silakat karille, luodetuuli rääkii.



Etelätuuli oli silakkarysämiehille rahatuuli.



Kako vei kalat kattilasta, ko tuuli oikeen kovin ni lusikasta.



Pohjatuuli menee aina yöks muijas vieree nukkumaa.



Silakka kulki sadetta ja ukkosta piiloo.



Sadet nosti silakan pintaa.



Päivällä merituulta ja yöllä kakotuulta ni sai hyvin rääkisilakkaa.



Jos jäidenlähdön aikaa oli maatuulia, lähtivät siiat jääkankkujen mukaa.



Friskin tuulen päälle siika tuli maitten pintaa.



Jos siika tiesi että tuuli on takana, ni se juoksi rannalta uls.



Ko kaks jupitterii o peräkkäi (allakassa), ni tulee kova stormi.
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3.5 Kalastajan kalenteri


Härkäsimppu kutee loppiaisyönä.



Madet kutee Runebergin päivänä.



Hylykeen kaukopyyntii lähädettii Matin päivän aikaa.



Palmusunnuntain aikaa kuutti menee jään alle.



Jäähauki nousi jokee kudulle, ko jäät lähti.



Jäät alakaa heiketä ko varees tulee jäälle.



Ko koivu oli hiirenkorvalla, harri kuti.



Ko rantarentukka kukki, jääsilakka ilmaantu pyyntivesille.



Iso hauki nousiee jokee kudulle, heti ko lehti tuli koivuu.



Lahna kutee tuomen kukinna aikaa.



Ko rimpee tuli ensimmäine lehti, ni täyty lähtee lahanan kudulle.



Ko koivunlehdet peitti oksalla istuvan vareksen, alko silakkapesillä käynti.



Heinäkuulla silakka lähti mustikkaa, ni kannatti ottaa rysät yls.



Jaakonpäivästä alko rääkiaika ja riskilänpoikien keruu ennenko ne kruittas kivenalta uimaa.



Elokuun kahdeksas on Lopunkarin kutuyä.



Elokuus iso siika ottaa rannan päivällä, yöks se menee uls.



Perttelin aika oli parasta rääkiaikaa.



Hätäsimmät heitti rantarysät uls madetta varten Pertun pimeillä.



Ellei rääkisilakka noussu pintaa syyskuun kymmenentee päivää mennes, ni ei lainkaa.



Aleksanterin viikolla päätty rääkipyynnin kiivain aika.



Pikkusiika kuti Simon päivän aikaa.



Mikkelinpäivän jälkee aljettii pyytää verkoilla hylkeitä.



Maderysät Heikkinä uls ni Paavona painaa.
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3.6 Muita kalastajakansan viisauksia


Ko pikkuverkon verkon paulotti, ni sen tuli olla niin ko mustalaisen klänninki (eli paulotettuna
alapaulan tuli olla paljon yläpaulaa pidempi).



Jos kakkuri meni rallatellen merelle, ni se tiesi sadetta.



Ko ulkomerellä oli kakkuriparvi, oli sielä silakoita.



Ko oikeen kol vuorokautta ploosas nordwestistä kunnolla ni sitte ilma klaaraantu.



Vanha etelätuuli on kylymempi ko uus pohojatuuli.



Ko kaks jupitterii on peräkkäi (allakassa), ni tulee kova stormi.



Joka suven onkii, sitä talavella näläkä tonkii.



Havven pää ja haloon pää, lahananpää ja lampaanpää, siianpää ja sianpää (verrattaessa eri
kalalajien keitetyn pään imeskelyn tarjoamia makuelämyksiä).
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Yleisradion arkistoäänitteet:
Frans Laine. Kalastaja ja hylkimies. Haastattelijana Tauno Judin.
Ensiesitys radiossa 27.3.1965.
Frans Laine, Lempi Kallio ja Akseli Uusimäki. Kahdeksan miehen hylkeenpyyntimatka. Ensiesitys
radiossa 31.8. 1966. Haastattelija Tauno Judin.
Frans ja Pentti Laine. Pohjaton nelikko. Tauno Judin silakan rysäkalastajien parissa. Äänitys 3.7. 1967.
Frans Laine ja Kustaa Saario (Pyhäranta). Frans, Kustaa ja Luodon Luukki. Äänitys 21.11. 1967.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran äänitearkisto (SKSÄ):
SKSÄ A272/23-32 ja A279/18-19. Oskari Rimpiranta (s. 1881). Nauhoitettu 17.6.1954. Haastattelijat J.
Hautala ja L. Simonsuuri.
SKSÄ A278/14-18. Frans Wälimäki (s. 1870). Nauhoitettu 17.6. 1954. Haastattelijat J. Hautala ja L.
Simonsuuri.
SKSÄ 279/1 Aaron Santamanner (s. 1882). Nauhoitettu v. 1957.
SKSÄ 297 Frans Laine (s. 1886). Nauhoitettu v. 1966.
SKSÄ 284 Herman Mäkilehto (s. 1890). Nauhoitettu v. 1966.

