
Käsialajerkkien saapuminen hauenkalastajien 
ulottuville oli vastaava mullistus kuin jigien 
maihinnousu ahvenen ja kuhan kalastukses-
sa. Suurimman rasituksen kohteeksi jerkki-
kalastuksessa joutuvat vavat.

◼ Jo pelkkä painavien suurjerkki-
en heittäminen vaatii erittäin kes-
tävän ja jäykkäkärkisen vavan.

Haukien itsehillintä pettää usein 
juuri silloin, kun jerkki uitetaan si-
vuliukuun alaspäin suuntautuval-
la vavan iskulla. Sivuliukutärpissä 
jerkki saattaa olla lähes paikallaan 
ja vavan kärki on kohdistuneena 
vedenpintaan. Myös kelan kam-
pi on silloin pysähdyksissä, joten 
hauen napatessa on tehtävä räjäh-
tävä vastaisku. Tämäkin vaatii va-
valta jämäkkyyttä ja kestävyyttä.

Kestävän monikuitusiiman an-
siosta kaislikkoihin suuntautu-
neet hutiheitot revitään yleisesti 
voimaa käyttäen takaisin khti ve-
nettä. Tällainen riuhtominenkin ra-
sittaa vapaa rajusti.

Kaikkien em. voimaa ja kestä-
vyyttä vaativien ominaisuuksien li-
säksi vavalta vaaditaan myös peh-
meyttä ja tunnokkuutta, joten se 
ei saa olla liian ”keppimäinen”. Ai-
hion toimivuus tulee esiin varsin-
kin pideltäessä keskikokoisia, 3–5 
kilon haukia.

Mikäli vapa taas on liian kärki-
toiminen, jerkin uittaminen käy 
turhan hankalaksi, vaatii liikaa kes-
kittymistä ja kalastuspäivä muo-
dostuu raskaaksi.

Tuulisina päivinä jerkkien uit-
taminen lyhyillä vavoilla on puo-
lestaan hankalaa. Päivän pelastaa 
silloin aavistuksen pidempi vapa, 
jolla on helpompi ohjailla tuuli-
pusseja. Myös vastaisku onnistuu 
pidemmän vipuvarren ansiosta 
paremmin.

Vaadittavien ominaisuuksien 
lista on siis varsin pitkä. Silti edes 
kaikissa jerkkivapoina myytävissä 
ei riitä jämäkkyyttä jerkkien pit-
kään sivuliukuun tehtävään suo-
ritukseen.

Mikäli jerkkaaminen aloitetaan 
välineillä, jotka eivät kalastusmuo-
toon kunnolla sovellu, pilataan 
hieno harrastus heti alkuunsa.

Jerkkivavan sopivuus 
Suomen vesille

Kun aloittelin tätä vapatestiä ke-
sällä 2007, tehtävä tuntui aluksi 
helpolta. En odottanut, että tes-
tattavaksi ilmaantuu niin suuri 
määrä vapoja, enkä varsinkaan 
sitä, kuinka erilaisia ”jerkkivavat” 
ovat. Suomen olosuhteisiin sopiva 
jerkkivapa näyttää vielä hakevan 
muotoaan, sillä osaa testivavoista 
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ei mielestäni voi edes kelpuuttaa 
jerkkikalastukseen.

Ihmettelimme myös joidenkin va-
pojen paksua ja pitkää etukahvaa. 
Sellaista tarvitaan oikeastaan vain 
pitkissä väsytyksissä, joissa vapaa pi-
dellään samanaikaisesti sekä etu- et-
tä takakahvasta. Tällaisia tapahtumia 
ei suomalaisessa hauenkalastukses-
sa juurikaan pääse kokemaan, sillä 
taistelut isojenkin haukien kanssa 
ovat yleensä lyhyehkojä.

Osittain suhteellisen lyhyt väsy-
tysaika on verrannollinen raskaisiin 
jerkkivälineisiin, jotka mahdollis-
tavat kalastajalle rajujen otteiden 
käytön. 

Pitkä etukahva vain lisää jo en-
tuudestaan painavan jerkkivavan 

a valitsemaan
painoa. Kun paino kohdistuu vie-
lä kelan etupuolelle, vavasta muo-
dostuu helposti liian etupainoinen. 
Tätä voidaan tietysti kompensoida 
pidemmällä takakahvalla sekä ta-
kakahvaan sijoitettavilla lisäpai-
noilla, mutta testiryhmän mieles-
tä etupainoisuuden välttämiseksi 
suunnitellut mahdollisuudet ovat 
yhtä turhia kuin pitkä etukahva-
kin.

Malliesimerkkejä suomalaiseen 
hauen jerkkikalastukseen hyvin so-
veltuvista etukahvoista on mieles-
tämme mm. BFT:n Strike Pro -sarjan 
vavoissa.

Erittäin huonona ominaisuutena 
voidaan pitää myös löysää kärkeä. 
Se vaikeuttaa heittämistä, etenkin 

tarkkuuden suhteen, sillä niin jerk-
ki- kuin hauenkalastuksessa yleen-
säkin viehe on saatava ajoittain hy-
vin lähelle kaislikon reunaa. Tämä 
ominaisuus aiheutti suuria eroja 
saaliiden suhteen.

Löysäkärkiset vavat aiheuttivat 
myös sotkuja heitettäessä. Avo-
kelalla monikoukkuisia vaappuja 
heittävät painivat usein saman on-
gelman kanssa, mutta hyrräkelalla 
heitettäessä vastaavaa ei niinkään 
pääse syntymään.

Pahimmasta sotkuheittojen put-
kesta vastasi testiryhmän kokenein 
jerkkikalastaja Pasi Taponen, kun 
12 peräkkäisestä heitosta kahdek-
san epäonnistui koukkujen taker-

ruttua siimaan. Tämän jälkeen va-
pa sai levätä pitkän tovin veneen 
pohjalla.

Myös vieheen uittaminen löysä-
kärkisellä vavalla on tarkkaa työtä. 
Veneen liikkuessa tuulen tai aallo-
kon myötä tuntuma vieheeseen 
huononee ja liian pehmeä kärkiosa 
tekee kalastuksesta näissä olosuh-
teissa mahdottoman vaikeaa. On 
myös muistettava, että kalaa tar-
tuttaessa vavan tulisi olla erittäin 
jäykkäkärkinen.

Pehmeän kärjen ominaisuudet 
ovat parhaimmillaan kalan potki-
essa siiman päässä. Vavan jousto 
estää kalan suupielten repeämi-
sen, jolloin irti päässeiden määrä 
on yleensä pienempi.

Erittäin jäykkäkärkinen vapa kar-
kuuttaa turhan paljon kaloja väsy-
tyksen aikana. Tartutustilanteessa 
erinomainen jäykkä vapa vaihtuu 
tuntumaltaan painajaismaiseksi, 
kun jokainen hauen tekemä liike 
repii kalan hauraita suupielen ku-
doksia aivan turhaan. Kun käytössä 
on vielä venymätön siima, ei yhdis-
telmästä löydy ainuttakaan jousta-
vaa kohtaa.

Niinpä hyvää jerkkivapaa etsies-
sään testiryhmämme halusi karsia 
pahimmat suunnittelijoiden mokat 
sivuun.

Jerkkivavan mitta

Jerkkivavalle haetaan ihannepi-
tuutta toisaalta sen mukaan, miten 
painavia vieheitä on tarkoitus vis-
koa, ja toisaalta sen mukaan, miten 
helppoa halutaan vieheiden uitta-
misen olevan. Pitkästä vavasta tulisi 
todella painava, mikäli tavoitteena 
olisi kalastaa yli 100 g:n vieheellä. 
Myös uittaminen on vaikeahkoa 
ja raskasta yli 7-jalkaisella vavalla. 
Niinpä jerkkivavan peruspituus on 
asettunut kuuden ja seitsemän ja-
lan (1,8–2 m) välimaastoon.

Monilla on ollut vaikeuksia tot-
tua yksiosaisiin jerkkivapoihin, kos-
ka niitä on hankala kuljettaa. Ras-
kaiden jerkkien heittämisessä vapa 
on kuitenkin juuri yksiosaisena, il-
man liitoskohtia, ehdottomasti par-
haimmillaan. Mikäli joutuu käyttä-
mään kaksiosaista vapaa, pitää 
liitoskohta varmistaa sähköteipillä 
kalastuksen ajaksi.

Myös yksiosaiset vavat on syytä 
suojata kuljetuksen ajaksi. Suurin 
rikkoutumisvaara kohdistuu kär-
kirenkaaseen ja sitä lähellä oleviin 

Muutamissa jerkkivavoissa 
on turhan mittava etukahva. 
Vasemmanpuoleisen vavan 
nuppimainen kahva on täysin 
riittävä.

Nemo noutaa pimeässä. Syksyisessä ja talvisessa kalastuksessa 
kalastimme aina pimeästä pimeään.
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vaparenkaisiin. Osin tämän vuoksi 
suosimmekin vahvoja, kolmijalkai-
sia vaparenkaita kautta linjan. Ym-
märrämme toki myös niitä, jotka 
haluavat kalastaa mahdollisimman 
kevyellä vavalla jerkatessakin, mut-
ta he joutuvat turvautumaan kun-
nollisiin vapaputkiin kuljetuksissa.

Perinteisesti kaksiosainen vapa 
muodostuu kahdesta yhtä pitkästä 
palasta, mutta erikoisratkaisujakin 
on tehty kuljetuspituuden lyhen-
tämiseksi.

Esimerkiksi Shimano Beast Mas-
terin ns. Telebutt-malli on kyllä 
kaksiosainen, mutta aihio painuu 
kuljetusasennossa kahvan sisään 

naan hakien maalia, minne tarrata 
koukkunsa. Pääsimme säikähdyk-
sellä, mutta jokainen voi kuvitella 
seuraukset esimerkiksi lasten kans-
sa liikuttaessa.

Viehelenkin on siis oltava riittä-
vän kestävää materiaalia ja paras 
paikka löytyy kelan vastakkaiselta 
puolelta, etukahvan yläpuolelta. 
Viehelenkin edessä aihio olisi hyvä 
vahvistaa langalla ja lakalla, koska 
raskaat vieheet helposti hakkaavat 
aihiota veneen liikkuessa.

Vavoistaan huolehtiva kalastaja 
tosin irrottaa vieheen siimasta pai-
kan vaihdon ajaksi.

Muut osat

Sirot yksijalkaiset vaparenkaat ei-
vät sovellu jerkkivapaan lainkaan. 
Onneksi suurin osa valmistajista on 
sen ymmärtänyt.

Emme niinkään antaneet paino-
arvoa renkaiden laadulle kuin nii-
den kiinnitykselle. Laadukaskaan 
rengas ei korvaa joka suuntaan 
vääntyneitä kiinnityksiä.

Tärkein on tietysti kärkirengas 
tässä kalastusmuodossa, jossa 
heitetään jopa 200-grammaisia 
vieheitä. Haitaksi ei ainakaan ole, 
jos se on ronskin näköinen ja aa-
vistuksen ylimitoitettukin.

Testissä käytetyt hyrräkelat Shi-
mano Calcutat sekä Daiwa Lunat 
mahtuivat kaikkien kokeiltujen 
vapojen kiinnikkeisiin loistavasti, 
eikä kiristyksen kanssakaan ollut 
ongelmia.

Pieniin, mutta ostopäätöstä teh-
täessä merkittäviin seikkoihin kuu-
luu vavan päätynuppi, jolla on kaksi 
tehtävää. Ensinnäkin sen pitää olla 
kestävää materiaalia suojatakseen 
varsinaista takakahvaa. Toiseksi sen 
pitää olla suuren kitkan omaavaa 
kumimaista materiaalia, koska va-
paa pidetään usein nojallaan ve-
neen laitaa tai pulpettia vasten.

Muutaman testivavan nuppi 
oli liian kovaa kumia tai metallia, 
jolloin vavat kaatuilivat venees-
sä holtittomasti. Veneen pohjalle 
liukunut vapa ei tarvitse kuin yh-
den virheaskeleen rikkoutuakseen. 
Hätäapuna voi käyttää eristysnau-
haa, jota kierretään vielä kahvankin 
puolelle viiden sentin matkalle.

Testiurakka

Vapatestejä voidaan tehdä vaikka 
laiturilta heittämällä. Ominaisuuk-
sia heittotuntuman tarkkuudesta 
sekä painoihin liittyvistä seikoista 
kirjautuu pöytäkirjoihin tälläkin 
tavalla.

Mutta tärkeimpiin kysymyksiin 
voidaan etsiä vastauksia ainoas-
taan käytännön kalastustilanteis-
sa. Miten vapa tartuttaa kalan? 

▼ Jerkkivavan päätynuppi saisi olla kookas ja luistamaton. Kuvassa 
vasemmalla päätynuppi, jolla vavan tasapainoa voi säätää (Shakes-
peare Ambidex Titanium Plus), keskellä kunnollisen kokoinen kumi-
nuppi (De Paul Design Jerk Mate) ja oikealla nuppi, tai pikemminkin 
perälevy, joka ei juuri korkkia suojaa – liukumisen estämisestä 
puhumattakaan (Zalt Water Series).

Jerkkivavan kärkirengas saa 
mielellään olla ennemmin 
hiukan liian kookas kuin pieni. 
Kuvassa testivapojen pienin ja 
suurin kärkirengas. Ero on 
todella huomattava.

▲ Tätä ratkaisua soisi näkevän muissakin vavoissa. Zaltin jerkkivapa 
on 2-osainen, mutta liitoskohta on aivan kädensijan edessä. Näin 
saavutetaan hieman mukavampi kuljetuspituus, mutta lähes 
1-osaisen toiminta.

parikymmentä senttiä. Saavutet-
tu hyöty ei mielestämme riittänyt 
kompensoimaan lisääntynyttä aihi-
on massaa, mutta mallit kuitenkin 
kestivät testikalastuksen, vaikka 
kaikenlaiset teleskooppirakenteet 
aina hieman arveluttavatkin.

Zalt Water Series -jerkkivapa 
on myös kaksiosainen, mutta lii-
toskohta on aivan kahvan edessä. 
Testiryhmän mielestä aihion yk-
siosaisuus on jerkkivavan tärkein 
osa. Jäimme kuitenkin kaipaamaan 
Zalt-vavalle paremmin soveltuvaa 
suojapussia tai vapaputkea. Täysin 
erimittaiset elementit pääsevät 
nykyisessä pussissaan liikkumaan 
vapaasti ja painava kahvaosa saat-
taa vahingoittaa hauraita vaparen-
kaita.

Tärkeä viehelenkki

Näin suureen määrään vapoja 
mahtuu paljon erilaisia vieheiden 
kiinnityslenkkejä.

Vaihdettaessa veneellä kalastus-
paikkaa kovalla tuulella viehelen-
kin vahvuus ja oikea sijoituspaikka 
korostuu, koska jerkit ovat hyvinkin 
raskaita. Asiaa ei voi pitää vähäpä-
töisenä. Mikäli viehelenkki pettää 
ja viehe koukkuineen sinkoutuu 
kohti kalastajan silmiä, on tilan-
teesta leikki kaukana.

Testin aikana yhdestä telineessä 
olevasta vavasta rikkoutui erittäin 
ohut viehelenkki, jolloin Buster-
jerkki viuhtoi ilmassa valtoime-
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Miten vapa käyttäytyy väsytyksen 
aikana? Ja jerkkivapojen kohdalla 
esimerkiksi etupainoisuus on taval-
lista suuremmassa roolissa.

Testin tärkeiden osapuolien, hau-
kien, kintereillä matkasimme syk-
syn ja talven aikana monipuolisilla 
vesillä Ahvenanmaalla sekä Lovii-
san, Porvoon, Kirkkonummen, In-
koon ja Tammisaaren edustalla hir-
vittävä vapanivaska mukanamme. 
Julmankokoisista hauistaan kuu-
luisa Särkisalo sai levätä rauhassa 
vieheiltämme tällä kertaa, syynä 
alueella vallitseva villi viehekalas-
tustilanne, johon emme halunneet 
sotkeutua.

Testivieheinä käytimme CWC:
n malleja Buster Jerk, Buster Jerk 
II, Big Bandit, Phantom 6” ja 8” se-
kä Pig ja Pig Jr. Bustereiden maine 
loistavina haukikoneina on tällä 
hetkellä kiistaton, joten halusim-
me yksinkertaisesti parhaat mah-
dollisuudet saada kalaa.

Puolasimme testikeloille Power 
Pron jättipuolasta n. 0,37 mm:n 
monikuitusiimaa, jolla maahan-
tuojan mukaan on 30 kilon vetolu-
juus. Siiman kanssa ei ollut ongel-
mia kertaakaan, vaikka kalastimme 
välillä jäätävissäkin olosuhteissa.

Käytimme vahvoja titaaniperuk-
keita, joiden etuna on moitteeton 
ryhti ja suoruus, vaikka hauet yrit-
tivätkin alituiseen väännellä niitä 
mutkalle.

Testiin käytettiin 15 kalastuspäi-
vää. Otimme kerralla mukaan 10 
vapaa, joihin vaihtelimme hyrrä-
keloja sen mukaan, oliko heittäjä 
vasemmalta vai oikealta puolelta 

Tavoitteemme oli tartuttaa kala 
jokaisella testivavalla, mutta sii-
hen emme aivan yltäneet. Osa hei-
koimmin menestyneistä, puitteil-
taan vaatimattomista vavoista oli 
yksinkertaisesti niin vastenmielisiä 
kalastettavia, että emme halunneet 
pilata päiväämme. Miksi käyttää 
kalastusmuotoon sopimatonta va-
paa? Tarkoituksenamme ei ole lou-
kata valmistajia, enemmänkin on 
kyse tuotekehityksen suunnasta. 
Monilla suurillakin tuotemerkeillä 
on vielä paljon petrattavaa.

Päädyimme arvioimaan vapoja 
kolmessa sarjassa viehepainojen 
mukaan. Kevyimpään luokkaan 
kuuluvilla vavoilla emme heittä-
neet painavinta jerkkiä ja vastaa-
vasti raskaan sarjan vavat välttyivät 
pikku-Busterin linkoamiselta.

Kun testiin osallistuu saman-
aikaisesti hintavia, tuotekehitte-
lyn viimeisintä huippua edustavia 
tuotteita, sekä olemattoman tuote-
kehittelyn työn tuloksena kyhättyjä 
proto-vapoja, syntyy vääjäämättä 

suuriakin eroja. Sen sijaan huippu-
vapojen käytännön eroavaisuudet 
olivat loppusuoralla varsin pieniä, 
osa enää mielipide-eron luokkaa.

Esimerkkinä vaikkapa takakah-
van pituus, jossa esiintyy suurta 
vaihtelua kevyen ja keskiluokan va-
voissa. Varsinkin Zaltin takakahva 
on todella lyhyt ja eräällä testika-
lastajalla oli jopa vaikeuksia heittää 
sillä, koska hän on tottunut pidem-
pään. Itse pidin lyhyestä kahvasta 
paljon kalastaessani pikku-Buste-
rilla, sillä kalastus oli erittäin ke-
vyttä ja vavan tasapaino kahvaan 
suhteutettuna mainio. Pitempään 
kalastaessa lyhyt kahva kuitenkin 
alkaa rasittaa vapaa pitelevää kättä 
tavanomaista enemmän.

Voisinkin suositella hankkimaan 
kaksi samantyylistä vapaa, joista 
raskaampaan kalastukseen tarkoi-
tettu olisi pidemmällä kahvalla va-
rustettu ja toinen lyhytkahvaisem-
pi kevyempään jerkkaamiseen.

Testin ”loppukilpailuun” vali-
koitui 10 vapaa. Vaikka vavat ovat 

▲ Vieheenkiinnityslenkki on 
tärkeä yksityiskohta. Jos jerkki-
vapaan on sellainen asennettu, 
on sen oltava tukeva ja kookas. 
Kuvassa peruslusikoille ja 
vaapuille sopiva lenkki, joka on 
jerkeille auttamatta liian pieni.

yksilöitä ja kalastajien mielipiteet 
erilaisia, testiryhmä oli varsin yk-
simielinen tästä Top 10 -joukosta. 
Varsinaiset ryhmävoittajat valittiin 
lopulta hyvinkin pienten ominai-
suuksien perusteella. Tässä yhtey-
dessä on todella vaikea ymmärtää 
valmistajien säästämistä väärässä 
kohdassa. Mainittakoon esimerkki-
nä erinomaisesti toimivan Berkley 
Lightningin olematon viehelenk-
ki.

Kymmenen parhaan ominai-
suuksista kerrotaan laajemmin va-
pakohtaisissa arvosteluissa. Mui-
den jerkkaamiseen soveltuvien 
vapojen osalta arvioimme hyvät ja 
huonot puolet lyhyemmin. Joiden-
kin testivapojen kohtaloksi jäi tällä 
erää saavuttaa ainoastaan mainin-
ta: emme suosittele jerkkikalastuk-
seen. Ne jätimme loppuarvostelun 
ulkopuolelle.

kelaava. Ahvenanmaalla testaami-
seen osallistuivat mm. kuuluisat 
haukioppaat Patrik Lehtonen sekä 
Matte ja Ulf Rydberg. Pääkaupun-
kiseudun liepeillä vapojen ominai-
suuksia ruoti allekirjoittaneen lisäk-
si kolme muuta hauenkalastuksen 
ystävää.

▲ Paras bustervärimme 
hauen pureskeltavana. 
Huomaa perukkeen 
ajautuminen koukun 
mutkaan. Tästä eivät 
muut kuin titaani-
perukkeet enää 
suorana selviydy.

◀ Tärkeä yhteistyö-
kumppani vapatestin 
aikana oli Minn Kotan 
sähkömoottori. 
Kovempien tuulten 
puhaltaessa sähkö-
moottori piti venettä 
hienosti paikallaan 
ja oikeassa kulmassa 
kaislikkoon nähden.
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raskas sarja

Raskas sarjaRaskas sarja

Viehesuosituksensa puolesta moni 
testin vavoista kuuluisi raskaaseen 
sarjaan, mutta valitettavasti ne ei-
vät kaikkien vapojen osalta täsmää. 
Kysymys ei ole siitä, pystyykö va-
valla heittämään painavia vieheitä, 
vaan pikemminkin siitä, onko heit-
täminen helppoa ja mielekästä.

Raskaaseen sarjaan valitsemam-
me vavat soveltuvat käytännössä lä-
hes kaikenlaisten jerkkien uittami-
seen, mutta parhaat puolet tulevat 
esiin nimenomaan heitettäessä ras-
kaampia vieheitä vaikeissa olosuh-
teissa. Tuulisella säällä tuntuman 
säilyttäminen vaatii ajoittain rajua 
uittamista tuulipussien ja veneen 
liikkumisen takia. Pidemmällä vaval-
la kontaktin pitäminen vieheeseen 
onnistuu lyhyttä paremmin.

Sarjan kaksi parasta erottui 
muusta joukosta selvästi. Molem-
mat heittivät testivieheitä pitkälle 
ja kevyesti.

Strike Pro Contact 
6’8” <180 g

Hinta: 136 €
Aihio: Yksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 7+1
Pituus: 204 cm
Paino: 188 g

Ominaisuuksiltaan testin paras 
jerkkivapa. Pituutensa puolesta yli-
voimainen myös tuulessa kalastet-
taessa ja kaloja tartuttaessa, vaikka 
vene ajelehtii ja siima olisi pussil-
la. Potkua riittää painavimmillekin 
jerkeille, mutta aihio toimii silti to-
della hyvin myös normikokoisen 
Busterin kanssa. Tasapaino vavan 
pituuteen nähden erittäin hyvä, 
mikä on varmasti vaatinut tuote-
kehittelyltä paljon.

Tartutti kalat kuin itsestään. 
Puolitoiminen vapa piti kalat hy-
vin kiinni. Pitkä takakahva tuntui 
sopivan kaikkien testaajien käteen 
ja laatukorkki takaa kahvalle myös 
lukuisia käyttötunteja. Huippuluo-
kan hiilikuituaihioita täydentävät 
kestävät, superkovat metalliset va-
parenkaat, joissa on keraaminen 
sisus. Myös kelankiinnike toimii 
hyvin, kiristysvara on riittävä eikä 
klappia testikelojen kanssa esiin-
tynyt. Hyvä viehelenkki on juuri 
oikeassa paikassa.

Kiitämme:
+ voimaa ja tartutuskykyä
+ laajaa vieheskaalaa
+ tasapainoa
+ suhteellista keveyttä
Moitimme:
– kelankiinnikkeen pienehköä luki-

tusmutteria
– pientä metallista päätynuppia

★ ★ ★ ★ ★

Savage Gear Pro 
Logic Butch 
6’6” <150 g

Hinta: 109 €
Aihio: Yksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 7+1
Pituus: 198 cm
Paino: 205 g

Jäykkä, hyvin viimeistelty va-
pa, jolla on miellyttävä kalastaa. 
Hyvässä tasapainossa varsinkin 
pienikokoisen kalan kanssa. Pit-
käheittoinen, mutta jäi kuitenkin 
testivoittajalle muutaman met-
rin varmastikin lyhyemmän pi-
tuutensa takia. Kahvojen mitoi-
tukset miellyttivät testiryhmää, 
vaikka etukahva onkin suoma-
laiseen hauenkalastukseen jä-
reähkö.

Aihio on hiilikuitua, vaikka on-
kin hivenen erikoisen näköinen 
muihin hiilikuituaihioihin ver-
rattuna. Spiraalilakkauksien tar-
koituksena on vahvistaa aihio-
ta sekä suojella vapaa kolhuilta. 
Kahvojen (Top Hard EVA) soluku-
mimainen tuntu ei miellyttänyt 
suuremmin ketään. Vaparenkai-
den laatu (SIC) testin ehdotonta 
parhaimmistoa. Myös kärkiren-
gas on hyvä, joskin se voisi olla 
suurempi. Kelankiinnike aito Fuji, 
jossa ei klappia esiintynyt. Vavas-
sa on hyvät tartuntaominaisuu-
det ja se pitää kalat hyvin kiinni, 
mutta se voisi olla aavistuksen 
tunnokkaampi ja helppouittoi-
sempi. Viehelenkki hyvä ja oi-
keassa paikassa.

Kiitämme:
+ voimaa ja tasapainoa
+ aihion vahvikelakkausta
+ kelankiinnikettä
+ päätynuppia
Moitimme:
– painoa
– kahvamateriaalia
– tunnottomuutta varauksin

★ ★ ★ ★ ★

Daiwa Power-
mesh-X 6’6” 

56–168 g
Hinta: 179 €
Aihio: Yksiosainen, ristiinpunottua 

hiilikuitua
Vaparenkaita: 7+1
Pituus: 198 cm
Paino: 164 g

Skottivapa, jonka kanssa voi 
huoletta mitellä voimiaan suu-
renkin hauen kanssa. Ulkonä-
köönsä nähden yllättävän kevyt. 
Vavalla on miellyttävä kalastaa ja 
tartutusongelmia ei ilmentynyt. 
Kokotoiminen aihio edesauttaa 
erilaisten suurjerkkien heittä-
mistä. Myös uittaminen onnis-
tuu ongelmitta. Häviää kahdelle 
edelliselle kahvojen mitoituksis-
sa sekä heittopituuksissa. Mikäli 
ylipitkästä, massiivisesta etukah-

vasta lisättäisiin puolet takakah-
vaan, syntyisi toimivampi koko-
naisuus. Pitkiin, voimaa vaativiin 
heittoihin raskaassa sarjassa tar-
vitaan pidempi takakahva. Aihi-
on paksuus etukahvan yläpuo-
lella ei myöskään miellyttänyt. 
Vaparenkaat ja kärkirengas ovat 
hyvät, viehelenkki puuttuu.

Kiitämme:
+ keveyttä ja tunnokkuutta
+ tartutuskykyä
+ nopeaa aihiota
Moitimme:
– viehelenkin puuttumista
– lyhyttä takakahvaa
– pitkää etukahvaa
– korkeaa hintaa

★ ★ ★ ★

Shimano Beast 
Master 6’0’’ <140 g
Hinta: 115 €
Aihio: Kaksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 6+1
Pituus: 184 cm
Paino: 207 g

Etupainoinen ja jokseenkin 
raskas vapa, jolla pystyy kyllä 
jerkkaamaan, kun totuttelee pai-
noon. Mikäli järjettömän pitkäs-
tä etukahvasta kolme neljäsosaa 
sijoitettaisiin takakahvaan, tulok-
sena olisi varmasti ainakin neljän 
tähden vapa. Aihion profi ili sekä 
ulkonäkö hyvine vaparenkaineen 
ja kelankiinnikkeineen on kun-
nossa. Kärkirengas sekä lakkauk-
setkin miellyttivät testiryhmää. 
Heittää auttavasti viehesuositus-
ta painavampiakin vieheitä.

Kiitämme:
+ väsytysominaisuuksia
+ tartutuskykyä
Moitimme:
– kahvojen mitoitusta
– etupainoisuutta
– viehelenkin puuttumista

★ ★ ★

KeskisarjaKeskisarja

Keskisarja edustaa ainakin viehe-
suositustensa puolesta jerkkivapo-
jen enemmistöä. Vaikka sarjaan oli 
tyrkyllä monenlaisia vapamalleja, 
varsinaisia helmiä löytyi vain viisi.

Testivoittajan tittelin saava erot-
tuu muista pitkälti pienten yksityis-
kohtiensa ansiosta. On kuitenkin 
sanottava, että erot ovat pieniä ja 
joidenkin yksityiskohtien kohdalla 
puhutaan pitkälti mielipide-eroista.

Tämän sarjan vavat heittävät 
auttavasti raskaitakin jerkkejä, to-
sin silloin heittämiseen joutuu 
keskittymään tavallista enemmän. 
Parhaimmillaan nämä vavat ovat 
kalastettaessa hyvissä olosuhteis-
sa Buster-kokoluokan jerkeillä.

Strike Pro Contest 
6’6’’ <150 g

Hinta: 129 €
Aihio: Yksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 7+1
Pituus: 199 cm
Paino: 173 g

Raskas sarja, vasemmalta lukien: 
Strike Pro Contact 6’8”, Savage 
Gear Pro Logic Butch 6’6”, Daiwa 
Powermesh-X 6’6” ja Shimano 
Beast Master 6’0’’.
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keskisarja

Vuonna 2007 kehitetyn va-
pasarjan moottori miellytti ko-
konaisuudellaan kaikkia testi-
ryhmämme kalastajia. Aihion 
nopea ja voimakas toiminta sopii 
täydellisesti hauenkalastukseen. 
Vapaa on kehitelty yhteistyössä 
ruotsalaisten hauen- sekä ame-
rikkalaisten muskienkalastajien 
kanssa. Tartutusominaisuudet 
ovat loistavat. Vapa myös joustaa 
riittävästi varsinkin kookkaam-
man hauen käsittelyssä, joten 
väsytysominaisuudet ovat kun-
nossa. Lyhyt, tyylikäs etukahva 
sopii kokonaisuuteen erinomai-
sesti. Heitto-ominaisuuksiltaan 
koko testin parhaimmistoa. Ke-
vyet sekä raskaammat vieheet 
häipyvät horisonttiin kiitettäväs-
ti. Kelankiinnike on hyvä, tosin 
sen mutteria voisi suurentaa.

Kiitämme:
+ voimaa ja tasapainoa
+ heitto-ominaisuuksia
+ tartutuskykyä
Moitimme: 
– pientä viehelenkkiä
– kelankiinnikkeen pienehköä luki-

tusmutteria
– pientä päätynuppia

★ ★ ★ ★ ★

Savage Gear Pro 
Logic Butch 6’6’’ 

<100 g
Hinta: 109 €
Aihio: Yksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 7+1
Pituus: 199 cm
Paino: 183 g

Painoonsa nähden kevyehkö 
ja toiminnaltaan loistava jerk-
kivapa suomalaiseen hauen-
kalastukseen. Tunnokkaampi 
verrattuna raskassarjalaiseen 
isoveljeensä. Erittäin helppouit-
toinen ja mukava. Aihion kape-
us voimaan ja tunnokkuuteen 
nähden on kiitettävää luokkaa. 
Tartutusominaisuuksiltaan hyvä, 
parhaat puolet tulevat esiin pi-
deltäessä yli 3 kg:n haukia. Vavan 
tasainen jousto myötäilee usko-
mattoman hyvin kalojen potkut. 
Erittäin laadukkaat, sirot kolmi-
jalkaiset SIC-vaparenkaat täy-
dentävät kokonaisuuden tasol-
le, josta monilla muilla tekijöillä 
on oppimista. Takakahvan pituus 
on hyvä. Etukahva voisi olla pie-
nempi sekä tyylikkäämmin muo-
toiltu. Kahvamateriaali ei hur-
raahuutoja ansainnut ja tekee 
vavasta turhan halvan näköisen. 
Viehelenkki iso ja oikean malli-
nen, voisi kuitenkin olla sijoitettu 
aihion selkäpuolelle. Päätynuppi 
on hyvä ja vapa muutenkin hy-

Keskisarjan kärkeä: Strike Pro 
Contest 6’6’’, Savage Gear Pro 
Logic Butch 6’6’’, Ron Thompson 
Flexide 6’ ja Zalt Water Series 6,1.

vin viimeistelty.
Kiitämme:
+ kalastustuntumaa
+ tasapainoista kokonaisuutta
Moitimme:
– etukahvan muotoilua
– pienehköä kärkirengasta
– kahvamateriaalia

★ ★ ★ ★ ★

Ron Thompson 
Flexide 6’ <140 g

Hinta: 69 €
Aihio: Yksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 7+1
Pituus: 184 cm
Paino: 178 g

Pitkäheittoinen, hienosti vii-
meistelty vapa. Aavistuksen 
etupainoinen, ei kuitenkaan sii-
nä määrin, että haittaisi kalastus-
ta. Pitkäheittoinen, nopea aihio. 
Tartuttaa kalat hyvin juuri aihion 
nopeuden ansiosta, vaikka onkin 
hivenen kärkitoiminen. Erittäin 
siro, mutta silti voimakas koko-
naisuus. Kelankiinnike erikoi-
sen tuntuinen Fujin kopio, jossa 
muovinen kiristysmutteri. Muil-
ta osin kelankiinnike on muottiin 
valettua hiilikuitua. Kahvojen mi-
toitus muuten hyvä, mutta taka-
kahvan korkkiosan kaksiosaisuus 
vaatii totuttelua. Testin paras 
päätynuppi, pehmeähköä ku-
mia, jonka etupuolella metalli-
nen vahvike. SIC-vaparenkaat, 
joista kolme yksijalkaista. Viehe-
lenkki oikean kokoinen ja toimi-
va. Lenkin yläpuolella 10 cm:n 
matkalla on langalla sekä lakalla 
vahvistettu osuus vieheen aihe-
uttamia kolhuja estämässä.

Kiitämme:
+ pitkäheittoisuutta
+ tyylikästä kokonaisuutta
+ kahvojen mitoituksia
+ vaparenkaita, päätynuppia
Moitimme:
– arveluttavaa kelankiinnikettä
– kärkitoimintaa varauksin
– kolmea yksijalkaista vaparengas-

ta

★ ★ ★ ★

Zalt Water Series 
6,1 <140 g

Hinta: 106 €
Aihio: Kaksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 6+1
Pituus: 184 cm
Paino: 159 g

Kevyin kärkisakkiin yltänyt kes-
kisarjan vapa. Talvikalastajan yk-
köstykki, kun heitetään Buster II 
-kokoluokan jerkkejä. Pitkäheit-
toinen aihio, joka kuitenkin kär-
sii heittopituuksissa lyhyen taka-
kahvan takia. Takakahvan lyhyys 
ei sovi kaikille ja rasittaa myös 
vartaloa pitkän kalastuspäivän 
aikana etenkin raskaampia vie-
heitä heitettäessä ja uitettaes-
sa. Tunnokkuudeltaan keskiluo-
kan paras. Kylmän veden kalojen 
kanssa tuntuma oli loistava.

Siro kokonaisuus, josta löy-
tää enemmän potkua kuin mitä 
päältä näyttää. Aihion viimeistely 

ja lakkaukset voisivat olla parem-
mat. Kärkirengas on kovin vaa-
timaton. Viehelenkki todella hy-
vä ja oikeassa paikassa. Kahvan 
metallinen päätynuppi huono. 
Kelankiinnike Fujin kopio, jossa 
aavistuksen verran klappia. Eri-
koisuutena kärkiosa kolme ker-
taa tyveä pidempi. 

Kiitämme:
+ kalastustuntumaa
+ keveyttä
+ sopivuutta pikkujerkeille
Moitimme:
– lyhyttä takakahvaa
– viimeistelyä
– lievää etupainoisuutta

★ ★ ★ ★

Berkeley Lightning 
Rod 6’6’’ 80–100g
Hinta: 75 €
Aihio: Yksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 6+1
Pituus: 198 cm
Paino: 173 g

Hauenkalastajan perustyöka-
lu, jolla hyvät tartutusominaisuu-
det. Tällä jaksaa helposti kalastaa 
koko päivän niin, että heittämi-
nen ja uittaminen on vielä nautit-
tavaa. Ei ongelmia parin seitsen-
kiloisen väsyttelyssä. Tunnokas 
kokonaisuus. Kahvojen mitoitus 
sekä muotoilu ovat hyvää tasoa, 
mutta korkkimateriaali heikko-
laatuista. Myös viimeistely voisi 
olla parempi, ainakin viehelen-
kin osalta. Nyt lenkki on ohuem-
paakin ohuempaa lankaa, joka ei 
kestä jerkkikalastuksen kovuut-
ta. Kela kiinnitetään etukahvaa 
kiertämällä, mistä kirjoittajalla 
on huonoja kokemuksia muun-
laisten vapojen osalta. Etukahva 
kuitenkin kesti ylikiristämisestä 
johtuvan rutistuksen hienosti. 
Kärkirengas ja kolmijalkaiset va-
parenkaat ovat hyviä.

Kiitämme:
+ tartutusominaisuuksia
+ helppoheittoisuutta
+ kelankiinnikettä
Moitimme:
– heikkoa viehelenkkiä
– lievää etupainoisuutta
– kahvakorkin laatua

★ ★ ★ ★

Strike Pro 
Connector 

6’0’’ <150 g
Hinta: 129 €
Aihio: Kaksiosainen/spigotliitos, 

hiilikuitua
Vaparenkaita: 7+1
Pituus: 183 cm
Paino: 155 g

Ruotsalaisten jerkkikalasta-
jien suunnittelema vapa kaksi-
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osaisena mallina. Toimii ja käyt-
täytyy kaikin puolin lähes yhtä 
hyvin kuin keskiryhmän testi-
voittajakin. Lyhyempänä hive-
nen etupainoinen, mikä toden-
näköisesti johtuu lyhyemmästä 
takakahvasta. Helppoheittoinen 
ja -uittoinen vapa sellaiselle, joka 
haluaa laadukkaan kaksiosaisen 
vavan jerkkikalastukseen.

Kiitämme:
+ keveyttä
+ kalastettavuutta
+ helppoheittoisuutta
+ viimeistelyä
Moitimme:
– lievää etupainoisuutta
– lievää tunnottomuutta uitossa

★ ★ ★ ½ 

Shimano Force 
Master 6’0’’ 

28–90 g
Hinta: 79 €
Aihio: Kaksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 6+1
Pituus: 182 cm
Paino: 223 g

Shimanoista paras jerkkivapa-
na. Raskaasta, kokotoimisesta aihi-
osta ei voima lopu kesken, mutta 
kalastajan voimat voivat loppua. 
Heittää kokotoimisena jerkkejä 
laajalla skaalalla. Vaatii keskitty-
mistä varsinkin shallow-mallisten, 
yhtämittaista vavalla tehtävää ti-
kitystä vaativien vieheiden uitta-
misessa. Toimii kuitenkin hienosti 
kalaa väsytettäessä.

Kiitämme:
+ väsytysominaisuuksia
+ laajaa vieheskaalaa
Moitimme:
– painoa
– pitkää etukahvaa
– paksua ja hidasta aihiota
– viehelenkin puuttumista

★ ★ ★

Abu Garcia Limited 
Edition 6’3’’ 

14–56 g
Hinta: 79 €
Aihio: Kaksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 8+1
Pituus: 191 cm
Paino: 192 g

Painava, liian pitkällä etukah-
valla varustettu vapa, johon on 
lisäksi päätetty asentaa kärki-
renkaan lisäksi kahdeksan vapa-
rengasta. Kahvaosa toimii uros-
liitoksena. Takakahva paksu, 
suhteellisen lyhyt ja solukumis-
ta päätynuppia kohti levenevä. 
Piti kalat hyvin kiinni, mutta heit-
täminen ei tuntunut mukavalta 
eikä uittaminenkaan häikäissyt. 
Voisi olla luokiteltu ainakin 30 
grammaa raskaammillekin vie-

heille.
Kiitämme:
+ väsytysominaisuuksia
Moitimme:
– painoa
– pitkää etukahvaa

★ ★ ★

De Paul Design 
Jerk Mate 

Specialist 80 
60–100 g

Hinta: 59 €
Aihio: Yksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 6+1
Pituus: 182 cm
Paino: 164 g

Toimiva ja samalla edullinen 
keskisarjan lähes kokotoiminen 
vapa kalastajalle, joka ei vaadi 
liikoja. Tasapainoinen sekä var-
sin helppo heitettävä. Jerkin uit-
taminen ja kalan väsyttäminen 
onnistuvat suhteellisen hyvin, 
mutta tartutuksen kanssa ilme-
ni ongelmia. Kahvojen muotoilu 
on hyvä ja takakahvan yläosan 
levennys istuu hyvin käteen. 
Korkki on laadukkaan näköistä, 
mutta hajosi etukahvan yläosas-
ta testin aikana. Kärkirengas voi-
si olla isompi.

Kiitämme:
+ kahvojen muotoilua
+ keveyttä ja tasapainoisuutta
Moitimme:
– tunnottomuutta
– kahvakorkin laatua

★ ★ ★

Daiwa Heartland 
6’ <120 g

Hinta: 89 €
Aihio: Kaksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 5+1
Pituus: 182 cm
Paino: 163 g

Järeällä etukahvalla varustet-
tu, toimiva jerkkivapa, joka ei 
kuitenkaan paremmilleen pär-
jää. Tunnottoman, keppimäisen 
aihion kanssa ei pysty kaikilta 
osin nauttimaan kalastuksesta. 
Kelankiinnike Fujin kopio, jossa 
ei kiristysvara täysin testikeloille 
riittänyt. Aavistuksen etupainoi-
nen, mikä todennäköisesti selit-
tyy liian suurella etukahvalla.

Kiitämme:
+ heitto-ominaisuuksia
+ takakahvaa
Moitimme:
– väljää kelankiinnikettä
– tunnottomuutta kalastettaessa
– turhan massiivista etukahvaa

★ ★ ½

Shimano Beast 
Master 6’6’’ <90 g

Hinta: 115 €
Aihio: Kaksiosainen Telebutt-malli, 

hiilikuitua
Vaparenkaita: 6+1
Pituus: 198 cm
Paino: 212 g

Etupainoinen, raskaahko va-

pa, joka väsyttää kalastajan kuin 
kalastajan päivän aikana. Lähes 
kokotoimisena soveltuu kyllä hy-
vin eripainoisten jerkkien heit-
tämiseen. Telebutt-toimintonsa 
ansiosta lyhenee 20 cm kuljetus-
ta varten. Kahvojen mitoitus ei 
oikein istu Suomen vesille. Etu-
kahvasta voisi varmasti tehdä pi-
demmänkin, mutta tästäkin voi 

Keskisarjaa: Berkeley Lightning 
rod 6’6’’, Strike Pro Connector 
6,0, Shimano Force Master 6’0’’ ja 
Abu Garcia Limited Edition 6’3’’.

Keskisarjalaisia: De Paul Design 
Jerk Mate Specialist 180, Daiwa 
Heartland 6’, Shimano Beast Mas-
ter 6’6’’ ja Shakespeare Ambidex 
Jerk Specialist 6,0.
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helposti pitää molemmin käsin 
kiinni. Inkoon vesillä 6,8 kg:n 
hauki antautui lyhyen taistelun 
jälkeen ilman ongelmia.

Kiitämme:
+ väsytysominaisuuksia
+ laajaa vieheskaalaa
Moitimme:
– painoa
– hirvittävää etukahvaa
– paksua aihiota
– viehelenkin puuttumista

★ ★

Shakespeare 
Ambidex Titanium 
Plus Jerk Specialist 

6’0’’ 40–100 g
Hinta: 59 €
Aihio: Yksiosainen, IM8-hiilikuitua
Vaparenkaita: 5+1
Pituus: 184 cm
Paino: 177–213 g (säädettävissä)

Aihio keppimäinen, tunnoton 
kokonaisuus, jolla ei ole mukava 
kalastaa. Ensimmäinen vaparen-
gas kolmijalkainen ja seuraavat yk-
sijalkaisia, mutta hauraita ja vään-
tyilevät joka suuntaan. Vavan saa 
tasapainoiseksi käyttämällä kaik-
kia takakahvaan sijoitettuja lisä-

painoja, mutta silloin paino nou-
see reilusti. Heitto-ominaisuudet 
vaatimattomat. Väsytysominai-
suudet isomman hauen kanssa 
huonot. Saatavana myös saman 
hintaisena avokelaversiona.

Kiitämme:
+ tasapainoisuutta lisäpainojen 

kanssa
Moitimme:
– heitto-ominaisuuksia
– lyhyttä takakahvaa
– tunnottomuutta
– painoa lisäpainojen kanssa
– hauraita vaparenkaita

★ ½

Kevyt sarjaKevyt sarja

Pienempienkin jerkkien heittämi-
seen on oma aikansa vuodesta, ai-
nakin jos haluaa kalastaa nimen-
omaan jerkeillä. Se, onko jerkki 
paras mahdollinen viehe esimer-
kiksi talviseen kylmään veteen, on 
asia erikseen.

Kevyen sarjan jerkkivavoilta edel-
lytetään joka tapauksessa kykyä heit-
tää luontevasti myös 75-grammaisen 
perus-Busterin painoisia vieheitä. 
Osa testiin saapuneista vavoista oli 
kuitenkin niin hentoja, että niillä 35-

grammaisen Buster II:n heittäminen-
kin oli arveluttavaa. Ne jätimme suo-
siolla testin ulkopuolelle.

Kevyiden vapojen parhaiksi puo-
liksi on laskettava kalastuksen ke-
veys sekä mukava tuntuma vähän 
pienempienkin haukien pyristel-
lessä siimassa. Vaikka kyseessä on 
tämän vapatestin kevyt sarja, riittä-
vät kolmen parhaan vavan ominai-
suudet mainiosti isojenkin kalojen 
väsytykseen. Löysempien aihioiden 
kohdalla saa kyllä olla tarkkana ka-
lan tartutuksessa.

Näitä vapoja on viisainta käyttää 
enimmäkseen leutojen tuulten val-
litessa. Kovassa kelissä suosittelen 
kalastamaan ainoastaan myötä- ja 
vastatuuleen. Jos tuuli pääsee vie-
mään siiman pussille, vastaiskujen 
kanssa tulee vaikeuksia.

Sarjan eräissä malleissa kahvo-
jen mittasuhteet kauhistuttivat 
testiryhmää. Tuntuukin siltä, että 
nimenomaan näissä kevyen sar-
jan vavoissa olisi eniten parannet-
tavaa.

Daiwa Power-
mesh-X 6’6” <84g

Hinta: 169 €
Aihio: Yksiosainen, ristiinpunottua 

hiilikuitua
Vaparenkaita: 7+1
Pituus: 199 cm

Paino: 154 g
Tasapainoinen kokonaisuus 

ilman turhia nippeleitä. Hävisi 
joidenkin testiryhmän heittäjien 
mielestä tunnokkuudessa ryh-
män kahdelle muulle kärkipään 
vavalle, mutta kalastus on kui-
tenkin vavan tasapainoisuuden 
ja keveyden ansiosta mukavaa. 
Jäntevä aihio pitää kalat hyvin 
otteessaan, tosin tartutuksessa 
oltava tarkkana.

Kahvojen mitoitus hyvä, tosin 
etukahvasta moni jerkkaaja nap-
paisi puolet pois. Kelankiinnike 
on erittäin hyvä, kiristysmutte-
ri ja lukituskappale ovat riittä-
vän suurikokoisia. Viehelenk-
kiä ei ole, eikä päätynuppikaan 
edusta testin parhaimmistoa. 
Vaparenkaat ovat hyvät, mut-
ta kärkirengas voisi olla isompi. 
Powermeshin kohdalle sattui 
testeissä kolme seitsemän kilon 
haukea, jotka kaikki kävivät vai-
keuksitta veneessä vierailulla. 
Harmittamaan jäi yksi suurhau-
ki, jonka tartuttamisessa Ahve-
nanmaalla epäonnistuin. Olisiko 
se tarttunut jäykemmällä vaval-
la, jää mysteeriksi. Kaikkiaan tä-
mä Skotlannissa tehty, viimeis-
telyltään erinomainen vapa on 
vaativamman jerkkaajan ykkös-
valintoja.



kevyt sarja

Kiitämme:
+ tasapainoisuutta
+ väsytysominaisuuksia
+ viimeistelyä
+ keveyttä
Moitimme:
– viehelenkin puuttumista
 –hintaa

★ ★ ★ ★ ★

Ron Thompson 
Flexide 6’ <90 g

Hinta: 65 €
Aihio: Yksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 7+1
Pituus: 184 cm
Paino: 166 g

Yllättävästi pitkäheittoisin 
kolmesta kevyen sarjan huip-
puvavasta, vaikka niistä lyhin. 
Ominaisuudet parhaimmillaan 
kalastettaessa pienemmillä jer-
keillä ja hyvällä kelillä. Heittää 
hyvin normi-Busteriakin, mut-
ta uittaminen on jonkin verran 
vaikeaa löysähkön aihion takia. 
Tuntuma kalaan erinomainen vä-
sytyksen aikana. Hyvän tasapai-
nonsa avittamana erinomainen 
valinta jerkkikalastusta aloitte-
levalle. Hyvin viimeistelty, pie-
netkin yksityiskohdat kuten vie-
helenkki sekä päätynuppi tehty 
huolella. Pienenä miinuksena 
todettakoon, että kolme ylintä 
vaparengasta on yksijalkaisia, 
mutta vahvan tuntuisia.

Kiitämme:
+ pitkäheittoisuutta
+ tasapainoisuutta
+ viimeistelyä
+ väsytysominaisuuksia
+ sopivuutta aloittelijalle
Moitimme:
– yksijalkaisia vaparenkaita kärjes-

sä
– löysähköä aihiota

★ ★ ★ ★ ★

Berkeley Lightning 
Rod 6’6” 60–80 g

Hinta: 75 e
Aihio: Yksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 6+1
Pituus: 198 cm
Paino: 157 g

Tunnokas ja helppoheittoinen 
kokonaisuus, joka ei ole oikein 
paras missään, mutta kalastusti-
lanteessa tähän voi luottaa. Piti 
kaikki iskeneet kalat kiinni, joten 

tartutus- ja väsytysominaisuudet 
ovat hyviä. Viimeistelyn sekä vie-
helenkin osalta parantamisen 
varaa. Kelankiinnike etukahvas-
ta kiristettävä. Kahvojen mitoitus 
hyvä ja vapa istuu muutenkin kä-
teen erinomaisesti.

Kiitämme:
+ helppoheittoisuutta
+ kelankiinnikettä

+ keveyttä
Moitimme:
– huonoa viehelenkkiä
– lievää etupainoisuutta

★ ★ ★ ★

Strike Pro Contest 
6’6’’ <110 g

Hinta: 129 €
Aihio: Yksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 7+1
Pituus: 199 cm
Paino: 185 g

Testattujen Strike Pro -vapo-
jen kevein viehesuositus. Myös 
aihioltaan selvästi ohuempi ja 
hieman kokotoimisempi. Muut 
kevyen sarjan vavat ovat hieman 
kärkitoimisempia. Aihio on tyy-
likäs ja hyvin viimeistelty. Vapa 
on todella helppoheittoinen ja 
tasapainoinen, mutta kokotoi-
minta haittaa hieman liukuvien 
glider-tyyppisten jerkkien uittoa. 
Viehelenkki saisi olla isompi.

Kiitämme:
+ tasapainoa
+ viimeistelyä
+ helppoheittoisuutta 
Moitimme:
– liukuvien jerkkien uittamisen 

hankaluutta
– pientä viehelenkkiä

★ ★ ★ ★

Shakespeare 
Ambidex Titanium 
Plus Jerk Specialist 

6’0’’ 20–60 g
Hinta: 59 €
Aihio: Yksiosainen, IM8-hiilikuitua
Vaparenkaita: 7+1
Pituus: 184 cm
Paino: 151–174 g (säädettävissä)

Tällä on mukava väsyttää ka-
loja, jos saa ne ensin tarttu-
maan. Löysä aihio sekä kärkitoi-
minta lyhyessä vavassa vaativat 
nopeavälitteisen kelan jerkin 
uittamiseen tuulisissa olosuh-
teissa. Kelankiinnike hyvä, taka-
kahvojen muotoilu ja mitoitus 
erinomaisia. Takakahvan päässä 
vastapainot kärkipainoisuuden 
estämiseksi. Toimiakseen ide-
an mukaisesti painoja saisi olla 
muutama lisää. Kärkirengas hep-
poisen tuntuinen. Myös avokela-
versiona (59 €).

Kiitämme:
+ kahvojen muotoilua ja mitoitus-

ta
+ vastapainoja
Moitimme:
+ heikkoa tartutuskykyä
+ jerkkien uittamisen vaikeutta

★ ★ ★

Tica Bela Jerkbait 
6,0 80–150 g

Hinta: 89 €
Aihio: Kaksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 6+1
Pituus: 180 cm
Paino: 144 g

Viehesuosituksensa puolesta 

Kevyen sarjan kärkinelikko: 
Daiwa Powermesh-X 6’6”, Ron 
Thompson Flexide 6’, Berkeley 
Lightning rod 6’6” sekä Strike 
Pro Contest 6’6’’.

Kevyitä jerkkivapoja: Shake-
speare Ambidex Titanium Plus 
Jerk Specialist 6’0’’, Tica Bela 
Jerkbait 6,0, Wake Sergeant Jer-
ker 1.75 ja Shimano Force Master 
6’6’’.
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olisi pitänyt sijoittaa keskisar-
jaan, mutta aihion ominaisuudet 
eivät sinne riittäneet. Erittäin ke-
vyt, mukava kalastaa pienemmil-
lä jerkeillä. Pitää kalat hyvin kiin-
ni, mutta vastaiskuihin on syytä 
keskittyä. Viehesuosituksessa lu-
vattujen 150 g:n jerkkien heittä-
mistä emme voi suositella.

Etukahva saisi olla lyhyem-
pi. Etukahvan yläpuolella oleva 
lankapunos + lakkaus ihmetytti, 
koska viehelenkki on sijoitettu 
lakkauksen yläpuolelle. Toimiva 
kelankiinnike, tosin kiristysruuvi 
saisi olla huomattavasti suurem-
pi. Takakahvan mitoituksella ei 
puolestaan ole mitään tekemis-
tä luvattujen viehepainojen se-
kä pidempien heittojen kanssa. 
Viimeistely ja vaparenkaat ovat 
hyvät. Kärkirengas hauraan tun-
tuinen ja pienehkö.

Kiitämme:
+ kalastettavuutta pienehköillä 

vieheillä
+ keveyttä
Moitimme:
– huonoa tartutuskykyä
– kahvojen mitoitusta
– liikaa lupaavaa viehesuositusta
– viehelenkkin sijoitusta

★ ★ ½

Wake Sergeant 
Jerker 1.75 40–90 g
Hinta: 34,90 €
Aihio: Kaksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 6+1
Pituus: 175 cm
Paino: 164 g

Testin lyhin ja halvin. Helppo-
heittoinen aloittelijan perusva-
pa, jota tuskin kokeneemman 
jerkkaajan veneestä löytyy. Ly-
hyys rajoittaa kalastuksen opti-

Shimano Force 
Master 6’6’’ 21–56 g
Hinta: 79 €
Aihio: Kaksiosainen, hiilikuitua
Vaparenkaita: 6+1
Pituus: 198 cm
Paino: 223 g

Kevyen sarjan painavin va-
pa, joka ulkonäkönsä puolesta 
viittaa enemmänkin valtame-
rikalastukseen. Kärsi suuresta 
painostaan uittamisessa ja heit-
tämisessä, mutta piti kalat tar-
tutuksen jälkeen erittäin hyvin 
kiinni. Aihio paksu ja etuosas-
taan lisäksi kiero. Etukahva liian 

paksu.
Kiitämme:
+ väsytysominaisuuksia
Moitimme:
+ painoa ja hidasta aihiota
+ heittämisen ja uittamisen vaike-

utta

★ ★

miolosuhteisiin, mutta toisaalta 
sama vapa voisi toimia turskan 
pilkinnässä Norjassa. Paremmal-
la viimeistelyllä olisi menestynyt 
paremmin. Käyttämämme hyr-
räkelat klappasivat kelankiin-
nikkeessä pahemman kerran. 
Sormikoukku liian terävä ja vie-
helenkki sijoitettu täysin väärään 
paikkaan.

Kiitämme:
+ kokonaisuutta hintaan nähden
Moitimme:
– monia yksityiskohtia
– heikkoa aihion liitosta

★ ★

Kysy lähintä myyjää
Abu Garcia: Pure Fishing 

Finland Oy, Vantaa, 
(09) 350 8080

Berkley: Pure Fishing Finland 
Oy, Vantaa, (09) 350 8080

Daiwa: Osakeyhtiö Eloranta, 
Kuopio, 0440 883 044 

De Paul Design: Santico 
Trading Oy, Lielahti, (02) 
469 0494

Ron Thompson: Svendsen 
Sport Finland, Kuusankoski, 
0400 554 614

Savage Gear: Svendsen Sport 
Finland, Kuusankoski, 
0400 554 614

Shakespeare: OPM Kalastus-
tarvike, Kellokoski, 
(09) 279 0460 

Shimano: Normark Suomi Oy, 
Korpilahti, (014) 820 711

Strike Pro: Tampereen Kalastus-
väline Oy, (03) 223 9417

Tica: Solvkroken A/S, 
Jani Ollikainen, 040 522 3066

Wake: WAKE Fishing Oy, 
044 377 3733

Zalt: Kalastuskolmio Oy, Parola, 
(03) 644 120

Aihion toimivuus 
tulee esiin varsin-
kin pideltäessä 
3–5 kilon haukia. 
Tässä ollaan 
mainitun asteikon 
ylärajoilla.


