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� Kynsikäs lämmittää kämmen-
tä ja jättää sormenpäät vapaik-
si.Vieheenvaihtokin onnistuu.

Sateelta suojaava ja pinnalla pitävä 
kelluhaalari on uistelijoiden virka-asu,
mutta sen käyttöön liittyy pieniä pulmia.
Haalari ei hengitä ja lämpöisillä ilmoilla
sen sisällä hikoaa ankarasti.

RISTO JUSSILARISTO JUSSILA

Mitä uistellessa y

� Jos uistelija vetäisee haalarin
päälleen jo kotona tai heti vene-
rannassa, lämmintä oloa riittää.
Ennen kuin vieheet ovat vedessä,
touhua piisaa yksin uistelevalle hy-
vinkin tunnin ajaksi.Työtä teettää
mm. veneen lasku, välineiden siir-
to ja lastaus autosta veneeseen,
veneen järjestely toimintakun-
toon, takiloiden ja kelkkojen las-
ku sekä vieheiden ja mahdollisten
siimapainojen laskeminen veteen
oikeille etäisyyksille ja syvyyksille
samalla, kun pää pyörii moneen
suuntaan.

Ei ihme, jos paidan selkämys
haalarin alla rupeaa tässä vai-
heessa olemaan märkänä. Kumi-
saappaat vielä täydentävät kuu-
mottavan kokonaisuuden.

Poudalla alkuvaiheen hikoiluon-
gelman voi välttää,kun pukee haa-
larin ylle vasta, kun enimmät työt
on tehty. Mutta sateella haalari on
yleensä pakko pukea heti rannas-
sa sadeasun virkaa ajamaan.

Oman kokemukseni mukaan ve-
denpitävä ja hengittävä tavallinen
kalvoasu on hyvä vaihtoehto kuu-
mille haalareille. Sitä täydentävät
hengittävät, vettä pitävät vaellus-
kengät. Pinnalla pysyminen pitää
silloin varmistaa veneilyliiveillä.

Toinen vaihtoehto on hankkia

� Vedenpitävä ja hengittävä 
kalvoasu sekä vaelluskengät
sopivat uisteluasuksi, mutta
pinnalla pysyminen pitää 
silloin varmistaa pelastus-
liiveillä.



43E R Ä P U K E U T U J A N  O P A S E R Ä  1 0 – 2 0 0 6

ylle?

kaksiosainen kellupuku. Siinäkin
hikoilee, mutta erillinen takki on
helppo riisua tarvittaessa pois ja
olo helpottuu. Kaksiosainen on
muutoinkin yksiosaista käteväm-
pi pukea ja riisua. Haalarin puke-
misen hankaluuden takia se ve-
detään usein ylle jo rannassa, kos-
ka ahtaassa veneessä se on vielä
hankalampaa.

Veden varaan jouduttaessa ve-
sitiivis pelastuspuku on tietysti pa-
ras turva, mutta monille aivan liian
kallis hankinta. Kelluhaalarissa lai-
dan yli joutunut kastuu ja sitä kaut-
ta kylmettyy paljon nopeammin.Ja
jos kellupuku on kaksiosainen,kyl-
mettyminen tapahtuu teoriassa
vielä hitusen nopeammin. Käytän-
nössä ero kokohaalariin on kuiten-
kin melko olematon. Järvillä aal-
lokko ei heittele uistelijaa yhtä ra-
justi kuin merellä, joten tarve pe-
lastuspuvun käyttöön on ainakin
pienemmillä järvillä vähäisempi.

Oma kaksiosainen kellupukuni
on tarkoituksella väljä. Kun väljää
on runsaasti, ilma liikkuu esim.
pelkkää alaosaa päällä pidettäes-
sä hyvin lahkeista ja vyötäröltä si-
sään ja ulos. Tämä edellyttää, että
jalassa on vaelluskengät. Kumi-
saappaat tukkivat ilmastoinnin
lahkeista, joskin kylmällä lisäävät
lämpimyyttä.

Lahkeiden ja vyötärön vetoket-
jut avaamalla voin pukea erilliset
haalarihousut vaelluskengät ja-
lassa esim.kesäyön kylmyyden yl-
lättäessä. Kaikki päällä jo olevat
vaatekerrokset saavat jäädä ja
myös mahtuvat hyvin alle.

Tilavien haalarihousujen käytön
opin pyydyskalastuksen kautta.Jot-
kut housumallit ovat tarkoituksella
hyvin väljiä, jotta ne saa nopeasti
päälle ja pois kenkiä riisumatta.
Aluksi niissä on tynnyrimäinen olo,
mutta siihen tottuu ja samalla il-
mastoinnin edut tulevat esiin.

Käyttöä väljällä, 2-osaisella kel-
lupuvulla on myös purevan kyl-
millä ilmoilla. Alle sopii runsaasti
vaatetta ja kun asu on siitä huoli-
matta väljä, veneessä ei tarvitse
palella pakkasillakaan.

Kynsikäs käteen

Kalassa sormia usein paleltaa,
mutta käsien täydellinen peittä-
minen hankaloittaa välineiden ja
kalojen kanssa touhuamista. Suo-
jaamattomina kylmettyvät ensin
sormet ja sen jälkeen kämmenet.

Kun näpit eivät liiku, homman
hauskuus katoaa.

Kynsikäs on hyvä ratkaisu näihin
ongelmiin,mutta niihin tottuminen
ei kuitenkaan suju kaikilta käden
käänteessä.Kynsikäs ei ehkä tunnu
käteen mukavalta tai paksusta ma-
teriaalista valmistetun kynsikkään
kautta tunto käteen katoaa.

Itse opin kynsikkäiden käyttä-
jäksi villakynsikkäiden kautta. Nii-
tä löytyy kaapeistani kolmea eri
vahvuutta ja käytän niin ohuita
kuin keli sallii. Pehmeys ja hyvä
tunto ovat mielestäni villakynsik-
kään parhaat ominaisuudet. Ja
märkänäkin ne vielä lämmittävät.

Mitä kauemmin olen kynsikkäi-
tä käyttänyt, sitä laajemmaksi nii-
den käyttöalue on kasvanut.Aluk-
si pidin niitä syksyisin, mutta ny-
kyään selviän myös talvisin pilk-
ki- ja muilla kalareissuilla yleensä
pelkkien kynsikkäiden avulla.

Tuntuu, että kädet ovat tottu-
neet kynsikkäisiin, eivätkä sor-
menpäät ole enää yhtä arat kyl-
mälle kuin ennen. Kyse on luulta-
vasti kuitenkin siitä, että vuosien
mittaan olen huomaamatta tottu-
nut suojaamaan kynsikkäiden al-
ta pilkistäviä sormenpäitä monin
eri tavoin.

Nyrkkiin koukistettuina sormet
pysyvät lämpöisempinä kuin suo-
rina,varsinkin kun puristelee käsiä
nyrkissä tämän tästä. Kun tätä te-
kee hetken, lämpö leviää oikein
selvästi käsiin. Lisäksi vapaa käsi
hakeutuu usein taskuun ja muu-
tama puhallus sormenpäihin läm-
mittää kummasti. Suoralta viimal-
ta suojaaminen on myös tärkeää.

Kovalla pakkasella tai kun jou-
dun kantamaan kädessä pakkasen
kylmettämää metallista kairaa, lai-
tan kynsikkäiden päälle vielä ruk-
kaset. Ääripakkasella rukkasen si-
sällä voi olla vielä paksu villakinnas.

Rukkasten etuna on sekin,että jos
sormet alkavat kynsikkäistä huoli-
matta palella, voin vetää rukkaset
hetkeksi käsiin kynsikkäiden pääl-
le, jolloin sormien lämpö palautuu.
Sen jälkeen pärjään ehkä pelkillä
kynsikkäillä taas tunnin tai kaksi.

Merkillistä on, että jos otan pil-
killä kynsikkäät kädestä, tuntuu
kuin olisin lähes alasti. Käsiä alkaa
nopeasti palella ja koko olo tun-
tuu vajaalta. Mutta kun vetäisen
kynsikkäät käsiin, kämmenet läm-
piävät ja vähitellen myös sormen-
päät ja ajatuksetkin.

Kun kädet pysyvät lämpiminä ja
sormet silti paljaina, tuntuu siltä,
että kalaa saa paremmin kuin ruk-
kaset käsissä. Sormien hyvä liik-
kuvuus ja käsien tunto antavat pa-
remmat mahdollisuudet uittaa
viehettä kalastavasti.

� Myös pyydyskalassa miellyttävän
reissun eräänä palasena on sopiva
vaatetus.Verkot, katiskat, rysät ym.
pyydykset ovat melko kookkaita ja
niiden kanssa touhutessa vaatteet
joutuvat vääjäämättä kosketuksiin
veden, lian ja kalojen kanssa. Siksi
suojaava vaateparsi on tarpeen.

Pyydyskalastajan haalarihousut,
joissa on rintaa suojaava läppä ja ol-
kaimet, on hyvä perusasu. Sateella
sen täydentäjäksi puetaan samaan
kokonaisuuteen kuuluva takki. Ve-
sillä pinnalla pysyminen varmiste-
taan mieluiten veneilyliiveillä,jotka
jättävät käsille toimintatilaa.

Poutakelillä ja rannalla esim. ka-
loja verkosta irrotellessa ja pera-
tessa pelkät haalarihousut ilman
takkia riittävät. Itse pidän niin väl-
jistä housuista, että ne ovat lähes
tynnyrimäiset. Sellaisen voi pukea
päälle ja pois kenkiä riisumatta.

Vaelluskenkien kanssa ilman-
kierto väljien housujen alla pelaa
paremmin kuin saappaat jalassa.Tä-
mä on tärkeää lämpöisillä keleillä
ja lisää mukavuutta.

Pitämällä haalarihousuja pääl-
limmäisenä kerroksena pysyy pyy-
dyksiä nostaessa kuivana ja esim.
limoittunut verkko tai katiska ei
merkitse perusvaatteiden likaantu-
mista pyykkikorikuntoon. Likaan-
tuneet haalarihousut on kuitenkin
huuhdeltava ennen kuin lika kuivuu
kiinni ja huuhtelu on tarpeen myös
kalojen perkaamisen jälkeen.

Pyydysasuun samoin kuin esim.
kelluntahaalariin alkaa reissujen tu-
loksena vääjäämättä tarttua kalan

Pyydyskalastajan asut

tuoksua. Siksi olen ottanut tavak-
seni säilyttää kalastusasuja kesällä
lämpöisillä ilmoilla verkkovarastos-
sa. Märät haalarihousut kuivuvat
nopeasti, kun viritän ne olkaimista
vapaasti roikkumaan kattoparrui-
hin hieman erilleen toisistaan ruu-
vattuun kahteen koukkuun, olkai-
met eri koukkuihin, jolloin haalari
pysyy auki. Ilma kiertää silloin sisäl-
lä paremmin.

Syksyllä kelien kylmetessä kai-
kenlaiset haalarit vaativat jo läm-
mintä sisätilaa kuivuakseen no-
peasti.

Pyydyskalastajan asun täydentä-
vät hyvät käsineet.Kesällä käsineet
suojaavat lialta ja evien pistoilta,kyl-
millä keleillä myös kylmältä. Käsi-
neiden tulisi olla sopivan kokoiset,
eivät ainakaan liian suuret, hyvän
tuntuman säilyttämiseksi.

Muikkujen tapaisia pieniä kaloja
irrotellessa käsineet vaikeuttavat
työtä turhan paljon, mutta isom-
pien kalojen irrottelu sujuu myös
käsineet käsissä, kun apuna on ka-
lanaskali.

Käsineidenkin osalta on tärkeää,
että ne saadaan kuiviksi käytön jäl-
keen. Käsineet voi ripustaa pyykki-
pojilla roikkumaan sormet alaspäin,
jolloin kosteus pääsee lämpimässä
nousemaan ylöspäin. Hyvä konsti
on kääntää käsine varrestaan kak-
sinkerroin sormia kohti.Sen jälkeen
käsine pysyy sormipuoli alaspäin
asetettuna pystyssä tukea vasten,
jolloin kosteus pääsee nousemaan
ylös ja käsine kuivuu.

Risto  Jussila

Pyydyskalastajan haalari ja takki on kätevä suoja-asu 
niin vesillä kuin rannalla pyydysten ja kalojen kanssa 
touhutessa.




