JORMA KOIVUNIEMI

Veto v
◼ Tässä artikkelissa pyrin valottamaan tietä vetovapaviidakkoon omien ja uistelukavereideni kokemusten perusteella.
En anna suosituksia merkeistä,
vaikka eräitä tuotenimiä tekstissä vilahteleekin, vaan autan

▲ Takilavapojen nykysuuntauksen mukainen taipuma
muistuttaa lähinnä J-kirjainta.
◀ Hauen täsmäuistelun
suosion myötä pitkät vavat
ovat yleistyneet. Teleskooppisissa vavoissa olisi ainesta
uisteluun, mutta niiden laatua
pitäisi saada parannettua.

Vain vähän uutta

vää ja vetouistelussakin on ensimmäisiä oireita näkyvissä, siitä
enemmän Erän lähinumeroissa.
Mallia voi ottaa erityisesti siian soutu-uistelusta.
Esimerkkiä on näyttänyt myös
ruotsalainen kalastusopas Peter
Prag, joka käyttää Vätternillä uistellessaan yhtä kevyehköä, lähinnä
kuhan vetoon tarkoitettua vapaa
kymmenen vavan setissään. Kevytkalusto liitetään takilaan, vavan
siimaluokitus on 4–6 kilon luokkaa
ja siimana on 0,25-millistä. Peterin
mukaan kuitenkin jo 3–4 kilon järvilohta joutuu uittamaan pitkään ja
hartaasti ennen kuin kala on tällä
kalustolla kypsä haavittavaksi.
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Vetovapojen kehitys on polkenut pitkään paikoillaan, eikä
isompia muutoksia ole nähty
vuosikausiin.
Ehkä suurin osa vetouistelijoista on sitä mieltä, että kela
on vapaa huomattavasti tärkeämpi
väline, vaikka heittokalastuksessa
tilanne on päinvastainen. Siinähän
hyvän vavan ja keskinkertaisen kelan yhdistelmällä tulee yleensä aivan hyvin toimeen.
Vetouistelussa vapa on suurimman osan ajasta poissa kalastajan
kädestä, joten vavan painolla ei ole
merkitystä. Toisaalta vavat joutuvat
takila- ja syväinlevykäytössä äärimmäisen lujille, mikä ei suosi ylirasitukselle herkkiä hiilikuituaihioita.
Pääpaino on väistämättä joko komposiitti- tai lasikuituvavoissa.
Vaparenkaat ovat onneksi kehittyneet kestävämmiksi ja etenkin ruostumattomalla terässisustalla varustettujen vaparenkaiden
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ilmestymistä on tervehditty suurella ilolla. Samalla renkaiden sisämitta on kasvanut, mikä mahdollistaa
lukkoleikareiden pujottamisen renkaiden läpi.
Ala-arvoisia, käteen hajoavia kelakiinnikkeitäkään ei juuri enää tapaa.
Jos teleskooppivavoista pystyttäisiin tekemään toiminnaltaan
lähelle moniosaisten vapojen veroisia toiminnaltaan ja kestävyydeltään, niille voisi kuvitella löytyvän
suurta suosiota lähivuosina. Jopa
kymmenen vavan yhdistelmät voisi
silloin pakata tilavaan urheilukassiin tai veneen säilytystiloihin mennen tullen. Tässä tuotekehityksellä
on vielä paljon tekemistä.
Viimeisimpiä uutuuksia ovat
epäsymmetriset aihiot, jotka tarjoavat erilaisia ominaisuuksia taivutussuunnasta riippuen. Toistaiseksi
sovelluksia ei ole vielä tuotu uisteluvapoihin, mutta käyttökohteita
on helppo keksiä.
Tällaista ominaisuutta voisi hyödyntää esimerkiksi syvätakilavavassa, joka taipuisi yhteen suuntaan
pienellä voimalla vapatelineessä
kaksinkerroin, mutta kalaa väsytettäessä aihio tarjoaisi toiseen suuntaan taipuessaan enemmän raakaa
voimaa.
Kuhan pintauistelussa tilanne
voisi olla päinvastainen. Kunnon
tartutusta varten vapa asennettaisiin telineeseen jäykässä taipumasuunnassa vetoon nähden ja
väsytyksessä sitä käännettäisiin
taipuisammaksi.

Valinta on helppoa, kun vaihtoehtoja ei ole, sanoi
entisen Neuvostoliiton kansalainen vaaliuurnalla.
Toisin on uisteluvavan ostajalla, hänellä vaihtoehtoja riittää. Myös tietoa, testejä ja kavereiden
neuvoja on saatavissa ylen määrin, mutta siitä
huolimatta hankinta mietityttää.

o vapaa hankkimaan?
Mieti ensin, mitä ja miten pääasiassa kalastat.
Valitse haluamasi ominaisuudet ja pistä ne tärkeysjärjestykseen.
Päätä vavan pituus käyttötarkoituksen ja kuljetusmahdollisuuksien perusteella.
Lue testejä, niissä vapojen erot tulevat selville ja vertailu
on helpompaa.
Kysy kavereilta kokemuksia esimerkiksi vapojen
kestävyydestä.
Testaa vapaa kaupassa, tunne kädessä kertoo jo paljon
vavasta.
Kun oikea löytyy, tingi hinta kohdalleen ja varmista takuuasiat.
Kalatakuun olet jo saanut huolellisella valinnalla.

löytämään ne ominaisuudet, joita
kukin tulevalta vavaltaan etsii.
Kun nämä ominaisuudet tunnistaa, saa testienkin lukemisesta
enemmän irti, valinta helpottuu ja
kohta ollaan kaupassa heiluttelemassa juuri omaan käyttöön sopi-

via vapoja.
Tosin uistelu onnistuu vaikka onkivavalla tai kokonaan ilman vapaa,
mutta saaliin ylössaaminen todennäköisyys ja kalastuksen nautinto
kasvavat oikeita välineitä käyttäessä.
Kuva: Antti Koli

Vetovavan pikavalintaopas
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Haettavat ominaisuudet
Hyvä vapa uittaa uistinta ilmeikkäästi, tartuttaa kalan hyvin sekä
auttaa väsyttämään kalan menestyksekkäästi. Nuo kolme ominaisuutta ovat valitettavasti osittain
toisensa poissulkevia. Hyvä uitto
vaatii herkkyyttä, tartuttaminen jämäkkyyttä ja väsyttäminen joustavuutta, joten hyvä vapa on näiden
ominaisuuksien paras mahdollinen
kompromissi.
Vavan jäykkyys on myönteinen
asia tartuttamisessa, mutta tunnottomalla ja liian jäykällä vavalla on
isoa kalaa hankala väsyttää, vapa ei
tee töitä ja kalan liikkeet eivät välity
kalastajan käteen. Kalan kääntyessä saattaa siima löystyä ja kala karata tai vaihtoehtoisesti kala repii tai
suoristaa väkisin koukun leuastaan,
kun joustoa ei ole.
Kärjen herkkyys kertoo paljon
vieheen uinnista ja sopivasta vauhdista. Havainnointi onnistuu jopa
isoilla plaanerikelkoilla vedettäessä.
Toisaalta liika herkkyys tekee vavasta
voimattoman, sen tartutuskyky heikkenee ja ison kala väsyttämiseen tar▲ Kun kaikki vavat
ovat samanlaisia,
se helpottaa niin
vapojen käsittelyä
kuin sijoittamistakin eri tehtäviin.
◀ Kalan kelaaminen
veneeseen käy
sujuvasti, kun
vavan saa pidettyä
mukavassa
kulmassa vartaloon
nähden ja siima
lähtee siitä huolimatta lähes vavankärjen suuntaisesti
ulos. Tuntuma
kalaan on hyvä ja
jäljellä on reilusti
taipumisvaraa
kalan äkillisiä
potkuja varten.

vittava jämäkkyys puuttuu.
Vavan joustavuus on myönteistä siinä tapauksessa, että aihion
tyvestä löytyy lisävoimaa, mutta
kielteistä jos vapa joustaa koko rasitusalueelta yhtä helposti.
Vapojen perinteisellä luokittelulla kärki-, 1/3-, 3/4- ja kokotoimiviksi
ei mielestäni päästä asian ytimeen.
Se antaa toki osviittaa siitä, mistä ja
paljonko vapa taipuu, mutta tuntumasta ja voimakkuudesta se ei kerro mitään. Tässä asiassa kalastajan
oma käsi on paras apuväline.
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Vaikka vavan heiluttaminen kaupassa rinnastetaan herkästi ns. renkaan potkintaan autoliikkeessä, kannattaa sitä silti harrastaa. Kun haetut
ominaisuudet ovat kirkkaana mielessä ja käden ulottuvilla useita vapoja,
on keskinäinen vertailu helppoa ja
tuo myös toivotun tuloksen.
Kalastettava laji sekä todennäköinen koko määräävät käyttötavan kanssa vavan tärkeimmän
ominaisuuden. Valitettavasti yhtä
vapaa, joka toimisi kaikille kaloille
ja uistelutavoille ei ole olemassa,

ERÄ 5–2008 VAPAOPAS

mutta hyviä kompromisseja löytyy, onneksi.
Ensin on kuitenkin valittava uistelutapa, jonka kautta saadaan perusteet myös tärkeimmille vavan
ominaisuuksille. Uistelun aloittaminen hankkimalla välineet ensin
sokkona ja miettimällä vasta sitten,
kuinka aikoo uistella, saattaa tehdä
harrastuksesta lyhytaikaisen tai ainakin aloituksesta turhan vaikean.
Seuraavassa lyhyt katsaus yleisimpiin uistelutapoihin.
Suoravetovavat
Hyvä tapa opetella uistelua on sijoittaa vapa veneen molemmille
sivuille telineisiinsä ja yksi vapa
vielä suoraan taakse. Nautiskelijat
ja todelliset osaajat eivät enempää
tarvitsekaan.
Tällaisia suoravetovapoja, joissa
viehettä vedetään suoraan siiman
päässä ilman muita apulaitteita, voi
käyttää myös plaanereiden ja takiloiden kanssa.
Suoravetovapojen tulisi olla kohtuullisen jäykkiä, mutta kärjestään
herkkiä. Herkkäkärkisestä vavasta
voi tarkistaa uistimen uinnin yhdellä
vilkaisulla, tarttuneet roskat ja hennotkin tärpit on helppo huomata.
Toisaalta liian löysä vapa taipuu
tärpissä reilusti, eikä upota koukkuja riittävän rivakasti kalan suuhun.
Suoravetovavan ominaisuudet
ovatkin tärkeysjärjestyksessä tartutusjämäkkyys, kärkiherkkyys ja
viimeiseksi jää väsytykseen tarvittava joustavuus.

Pikkuplaanerivavat
Joustavat ja väsytyksessä parhaat
vavat toimivat suoraan siimaan
kiinnitettävien pikkuplaanereiden
kanssa kuin jouset. Aallon taakse
jäävä pikkuplaaneri jännittää sellaisen vavan kaarelle. Kun plaaneri
nousee aallon päälle, vapa repäisee itsensä suoraksi ja sen seurauksena plaaneri lähtee hetkeksi
lentoon.
Liian räväkkä nykiminen ei ainakaan lisää kalantuloa ja huonoimmassa tapauksessa pikkuplaaneri
osuu ilmalennon jälkeen väärässä
asennossa veteen ja sukeltaa.
Myös liiasta jämäkkyydestä on
haittaa pikkuplaanerikäytössä. Jäykässä vavassa siimaan kohdistuva
rasitus ei jakaudu vaparenkaiden
välille, vaan aallokon repiessä siima
kuluu ylimmän vaparenkaan kohdalta nopeasti poikki.
Hyvä konsti onkin vetäistä muutama sentti lisää siimaa kelalta silloin tällöin turhien siimarikkojen
ehkäisemiseksi. Olen maksanut
raskaat oppirahat, kun isot kalat
ovat katkoneet kärkirenkaan hieromia siimoja.
Pikkuplaanerivavoille haettavat
ominaisuudet ovat järjestyksessä
jämäkkyys, joustavuus ja herkkyys.
Plaanerivavat
Isojen plaanerikelkkojen kanssa kalan tartutus tapahtuu kelkkaan johtavaan selkänaruun kiinnitettävän
laukaisimen avulla. Vapa-aihion ei

lujilla. Jäykkyyttä täytyy olla riittävästi, jotta vavan pituus saadaan
täysin hyödyksi ja uistin mahdollisimman kauas veneestä.
Vapa ei saa kuitenkaan olla mikään rautakanki, sillä lyhyessä siimassa kamppaileva hauki rikkoo välineet tai repii itsensä irti, jos joustoa
ei ole riittävästi. Kärkiherkkyyttäkin
tarvitaan uistimen uinnin ja mahdollisten roskien havaitsemiseksi.
Ensimmäinen sija sivulevitinvapojen tärkeimpien ominaisuuksien
kisassa jaetaan tasan jämäkkyyden
ja tunnokkuuden/joustavuuden
välillä.
Vapojen pituus
Valitettavasti yhtä oikeaa vetovavan pituutta ei ole olemassa. Pit◀ Uisteluvavalta vaaditaan
paljon, joten kestävyys on avainasemassa valintoja tehdessä.
▼ Uistelijan vapamäärä kasvaa
herkästi melkoisiin mittasuhteisiin. Jo 10 euron hintaero
kasvattaa lopullista summaa
kolminumeroisella luvulla.
Vaihtoehtoja riittää merkkien,
mallien ja pituuksien lisäksi
jopa väreissä. Shakespeare on
muistanut myös kauniimman
sukupuolen uistelunharrastajia.

tarvitse olla yhtä jäykkä kuin edellä,
vaan pääpaino on toiminnassa kalaa väsytettäessä. Kärkiherkkyydestä on tässäkin hyötyä pienten kalojen tärppien havainnoinnissa.
Kovassa aallokossa telineessä
oleva plaanerivapa joustaa reilusti
ja siimaa kuluttava vaikutus kohdistuu usean renkaan kohdalle, joten
siimakatkot eivät ole kovin yleisiä.
Siitä huolimatta pitkän uistelupäivän jälkeen näkyy siimoissa kulumajälkiä, jos keloilta ei välillä vedä
lisää siimaa.
Isojen plaanerikelkkojen kanssa
käytettävien vapojen tärkeimmät
ominaisuudet ovat tunnokkuus,
toimivuus, herkkyys ja jämäkkyys.
Syvätakilavavat
Syvätakiloissakin siima kulkee laukaisimen kautta, joten tartuttamiseen tarvitaan ensi sijassa riittävän
kireälle säädettyä laukaisinta. Vapa
viritetään kuitenkin kaarelle, jotta se
tärpin jälkeen vetäisi siimasta löysät
pois ja kalaan saataisiin hyvä tuntuma mahdollisimman nopeasti.
Mikään välttämättömyys ei erillinen takilavapa ole, sillä jäykempää
ja vähemmän kaarelle jännitettyäkin vapamallia voi hyvin käyttää.
Riittävän herkästä ja reilusti
jännitetystä vavasta on kuitenkin
etua. Sen kärjen liikkeestä välittyvät tärpit sekä pienten kalojen roikkuminen uistimessa, sillä pikku ka60

lat eivät aina saa vedettyä siimaa
laukaisimesta irti.
Takilavapojen ominaisuudet
tärkeysjärjestyksessä ovat tunnokkuus, herkkyys ja jämäkkyys.
Syväinlevyvavat
Jos uistelee paljon suurilla painosyväimillä tai Dipsy Diverin kaltaisilla syväinlevyillä, kannattaa niitä
varten hankkia omat, astetta paria
edellistä tukevammat vavat. Uistelijoiden keskuudessa Dipsy-vapa
tarkoittaa jäykähköä, usein aika
pitkää vapaa, jota käytetään ainoastaan tässä uistelumuodossa.
Tärkein ominaisuus raskaassa vedossa on riittävä jämäkkyys koko
aihiossa, toisena tulee tunnokkuus,
joka valitettavasti kärsii huomattavasti tuon ensin mainitun määräävän ominaisuuden vuoksi, ja viimeisenä herkkyys, jolla ei ole tässä
suurta merkitystä.
Sivulevitinvavat
Monta metriä pitkät, onkivapaa
muistuttavat sivulevitinvavat ovat
tehokkaita uisteltaessa tarkasti
tiettyä aluetta tai syvyyttä. Suosituin käyttömuoto on hauen kalastus rantamatalasta ja kaislikoiden
juuresta. Ulos lasketaan siimaa vain
muutamia metrejä ja usein kalan
hyökkäyksen näkee jo ennen varsinaista iskua.
Tässä kalastuksessa on vapa tosi
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källä vavalla on usein mukavampi
ja varmempi väsytellä, mutta sen
kuljettaminen ja varastoiminen on
ongelmallista.
Henkilökohtainen mielipiteeni
on, että jonkinmoisen tunnokkuuden ja väsytysvoimakkuuden saamiseksi pitäisi vavan olla vähintään
seitsemän jalkaa (210 cm)pitkä. Yli
9-jalkaisilla (270 cm) tulee ongelmia viimeistään kalan haavimis- tai
koukkausvaiheessa, sillä sellaisella
on todella vaikea uittaa kalaa riittävän lähelle venettä.
Yhtenäisen vapakaluston käytöstä on suurta etua, joten kovin
monen merkkisiä ja pituisia vapoja ei kannata ostaa ainakaan yhtä
käyttöä varten. Kun isoilla plaanerikelkoilla uistellessa vapoja saattaa

Seuraavassa vaiheessa tuli hankittua vapoja, jotka joustivat jo
hieman enemmän, mutta olivat
turhan painavia. Tuntuma väsytettävään kalaan oli edelleen huono.
Takilavavoissa oli villitys sitten
päinvastainen. Ensimmäiset oikeat takilavapani olivat pitkiä ja niissä oli kyllä riittävästi vaparenkaita,
mutta jämäkkyyttä ei ollenkaan.
Huono oli puhua mistään joustostakaan, sillä vavat muistuttivat
ominaisuuksiltaan enemmänkin
puutarhaletkua. Parin kilon hauki
väänsi ne U:n muotoiseksi, jolloin
kahva ja kärki osoittivat samaan
suuntaan.
Kaverillani oli käytössä muistaakseni Tokoz-merkkiset teleskooppiset sivulevitinvavat. Tärppi oli
▲ Yleiskäyttöön tarkoitettu
tunnokas ja taipuva vapa
tarvitsee usein hieman lisäapua
tartutuksen kanssa. Silloin se
on hyvä pitää ihan käden
ulottuvilla.
◀ Toistakymmentä vuotta
käytössä olleet ja edelleenkin
moitteettomassa kunnossa
olevat Wolverine-vavat ovat
olleet ostajalleen vähintäänkin
hintansa väärtejä.

olla vierekkäin toistakymmentä, on
viereisten vastaavien vapojen liikkeisiin vertaamalla helppo huomata vieheiden uinnissa tapahtuvat
poikkeamat.
Lisäksi kalojen väsyttäminen ja
oikean väsytystuntuman löytäminen on helpompaa, kun vavat ovat
ominaisuuksiltaan samanlaisia.

mahtavaa katseltavaa, vapa taipui
veneestä saakka kaarelle ja näytti,
että siiman päässä oli vähintään
marliini. Taivuttajaksi riitti kuitenkin kilon kokoinen hauki ja tärppejä tuli huomattavasti kiinni jäämisiä
enemmän.

Opettavaisia kokemuksia

Yhteistä useille tuntemilleni uistelijoille on ollut se, että harrastuksen
alkuvuosina vavat vaihtuivat tiheään. Muutaman vuoden kuluessa
vaihtorumba kuitenkin hidastui ja
sen jälkeen samoilla vavoilla on uisteltu vuosikausia. Suosikin löytämiseen kuluu helposti hieman aikaa
ja rahaa, mutta kun se oikea löytyy,

Ensimmäiset uisteluvapani olivat 6
ja 7 jalkaa pitkiä ja sen verran jämäköitä, että vasta useampikiloinen
lohi sai ne hieman taipumaan. Pienempien kalojen väsytyksen aikana lähinnä vain arvailin, oliko siellä
vielä jotain väsytettävää.

Suosikkeja

ei siitä hevin luovuta.
Viimeiset 10 vuotta olen itse uistellut 8-jalkaisilla Shakespeare Ugly Stik Tiger- ja Gold-vavoilla, joissa
arvostan eniten monikäyttöisyyttä
ja kestävyyttä. Ne ovat erittäin tunnokkaita ja joustavia, mutta tarvittaessa niistä löytyy voimaa isonkin
kalan väsyttämiseen.
Uglyt soveltuvat käytettäviksi
isojen plaanerikelkkojen kanssa
sekä takilavapoina. Sivuvapoina ja
pikkuplaanereiden kanssa ne ovat
hieman liian joustavia, mutta toimivat kuitenkin kohtalaisesti. Venettä
lähimpänä olevien pikkuplaanereiden kanssa käännän kovalla kelillä
vavan pystyasennosta lähes vaaka-

tasoon repimisen ehkäisemiseksi.
Miinuksena mainittakoon, että
pituutensa vuoksi nämä vavat ovat
hieman työläitä liikutella edestakaisin kodin ja veneen väliä.
Kokkolalaisten vetouistelukonkareiden, Hasselin veljesten, veneessä käytetään puolestaan Abu
Workhorse -vapoja. Niiden etuna on joustavuus, vaikka aihio on
jämäkkä ja vavoilla on pituutta
vain seitsemän jalkaa. Käsittely on
helppoa, kalastustuntuma hyvä,
toiminta sopii myös suoravetoon
ja pikkuplaanereiden käyttöön ja
Workhorset ovat olleet erittäin kestäviä.
Erään uistelukaverini vapakalusto koostuu toistakymmentä vuotta vanhoista, 8-jalkaisista Wolverine Magnum Powereista. Ne ovat
Ugly Stikeihin verrattuna hieman
jäykempiä ja painavampia, mutta
muuten samantyylisiä. Nämä vavat
ovat olleet huippukestäviä, vain yksi kärkirengas on vuosien saatossa
päälle astuessa rikkoontunut.
Toinen kavereistani uistelee Blue
Foxin 7-jalkaisilla Striker-vavoilla.
Ne toimivat hyvin pikkuplaanereiden kanssa, joustavat riittävästi,
mutta eivät niin, että ampuisivat
kelkkoja lentoon. Strikerit ovat hyviä yleisvapoja moneen uistelukäyttöön, mutta huonoimmillaan
ehkä syvätakilakalastuksessa. Vahvuutena on myös edullinen hinta.
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