
Moni heittää haukivieheitä avokelalla ja kärsii 
jatkuvasti siitä, kun viehe kiepahtaa sotkuun jo 
ilmassa. Kyse ei ole niinkään heittäjän taidoista, 
vaan välineistä.

Ehkä suurimpana syynä on kui-
tenkin se, että omiin välineisiin tot-
tumisesta seuraa aina kyvyttömyys 
nähdä ongelmaa, puhumattakaan 
siitä, että pystyisi pohtimaan sille 
ratkaisun tai edes selkeän syyn.

Itsellänikin oli avokelakäytössä 
ongelma. Yli viiden viime vuoden 
ajan ykkösvälineiden tasapaino oli 
sellainen, että täysin tyynillä keleil-

kuitenkin pieni (eli tottumus omiin 
välineisiin suuri), ei sille tullut vuosiin 
tehtyä mitään. Siimat vaihtuivat, yk-
kösvapa pysyi samana. Hyvälaatui-
sesta taimenvavasta kärjestä tarkoi-
tuksella katkomalla tehty haukivapa 
onkin ollut kalastusurallani pieni pa-
lanen taivasta, painoltaan kepoinen 
työjuhta, joka heittää riuhtomatta ja 
tunnokkaasti niin 15- kuin 95-gram-
maistakin tavaraa.

Opettavainen kokemus

Siiman kerran lyhennyttyä tapa-
turmaisesti viidellätoista metrillä 
liikaa, otin itseäni niskasta kiinni ja 

Perusohje kalastuksessa on, et-
tä kelan, vavan, siiman ja vieheen, 
tulee olla järkevässä tasapainossa 
keskenään. Epätasapainoisilla vä-
lineillä tulee heittosotkuja, siiman 
kiertymisestä johtuvia sykkyröitä 
tai siima pujahtaa kelan pieniin vä-
leihin yhtä mittaa.

Jos taas vehkeet ovat kunnol-
la ”balanssissa”, heitto-ongelmat 
ovat oikeasti tuntematon käsite.

Useimmilla ei kuitenkaan ole 
näin onnellisesti, mukaan lukien it-
seni. Syitä on monta, mainittakoon 
mm. rajalliset rahavarat ja laiskuus 
puuttua pieneen ongelmaan.

ARTO KOJO Sotkuongelmia?
Paksunna siimaasi!

lä vaappu kieppasi siimaan melko 
usein, normaalituulilla se teki sen 
joskus ani harvoin, ja kymppituu-
len kalakeleillä ei koskaan. Tyynes-
sä heiton oleellinen hidastaminen 
auttoi jonkun verran, vaikkei aina 
poistanutkaan ilmiötä.

Myös heittopituudet tuntuivat 
melko vaatimattomilta kavereiden 
kaaria katsellessa. Koska ongelma oli 

Näiden siimojen välinen paksuus-
ero on hädin tuskin havaittava, 
mutta sotkuherkkyydessä on 
suurta eroa. Paksumpi siima  
sotkeutuu harvemmin.
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päätin tehdä heitonpituuksiin liit-
tyvälle ongelmalle jotain. Puolasin 
varapuolalle 0,20 mm:n hyvälaa-
tuista punottua, kun vuosien ajan 
olin käyttänyt nimellispaksuudel-
taan 0,25-millistä saman valmista-
jan siimaa. Vaihdoin kelaan uuden 
puolan, unohtaen tietysti täyttää 
myös sen alkuperäisen, ja lähdin 
odotukset korkealla viikonlopuksi 
reissuun.

Liekö syytä mainitakaan, että 
reissu oli kalastuksellisesti puoli-
katastrofi. Ilman toista eli jerkki-
vapaani se olisi ollut täyssellainen. 
Aivan varoittamatta yhdeksän heit-
toa kymmenestä kiepautti vaapun 
poikittain ilmalennon alussa. Se yk-
si onnistui lähinnä hyvällä onnel-
la silloin, kun erityisesti yritin olla 
käyttämättä riuhtaisuvaiheessa lii-
kaa voimaa.

Mietin jo, olinko kadottanut avo-
kelalla heittämisen taidon. Minulla-
kin, rauhallisella miehellä, alkoivat 
pinnan pintarasvat kuumetessaan 
kärytä.

Toisaalta heittopituudet olivat 
nyt kohdallaan, kymmenen, ehkä 
viisitoista ilmaista metriä tuli plus-
saa vanhalla voimalla heitettäessä. 
Tästä ominaisuudesta en halunnut 
luopua, koska ajattelin, että ”kädel-
täni” kestää vain hetkisen tottua 
uuteen heittotapaan.

Sinnittelin neljän päivän puoli-
katastrofin loppuun käytännössä 
kokonaan ilman parasta asettani, 
tiuhaan tahtiin vaihtuvaa avokela-
viehettä.

Uusi paikka lännempänä, uu-
det kuviot. Mahtava kaakkoistuu-
li, peruslämmin tuhnukeli, upea, 
harva kaislikkolahti, johon tuuli 
puski vettä juuri sopivasti, ja mei-
käläinen lahden keskellä ankkuris-
sa heittelemässä kaislikkotaskuihin 
pelkkää ”poikittaista mailaa”. Aiem-
mista seurioista olin nähnyt senkin, 
että hyviä kaloja oli selvästi alueella 
liikenteessä.

Jokainen heitto osui kaislikon 
poimuihin, niin hyvin kuin vain 
osaan itseltäni vaatia, mutta viisi-
toista kertaa peräperää asetti na-
pakka sivutuuli koukun lentomat-
kan aikana siististi siimaan kiinni.

Viimeinenkin pinnarasvan tippa 
suhahti silloin kuin kahvikupillinen 
joukkuesaunan kiukaalle. Ohutsii-
mainen puola lähti vähän äkkiä ke-
lalta irti, ja vanha paksumpisiimai-
nen kaivettiin jostain pakin pohjilta 
tilalle.

Katsoin surkean vähäsiimaista 
puolaa, josta pohjasiimaan liittä-
vä solmu miltei paistoi läpi. Tiesin, 
että siiman välisolmu tulee stop-
paamaan vähintään joka kolman-
nella heitolla kesken kaaren, mut-
ta ainakin kaksi kolmesta päätyy 

silloin vaappu suorana aiottuun 
osoitteeseen. Edellisellä ei pääty-
nyt yksikään.

Kuten kävikin. Avokelalla heit-
tämisen taito oli samalla hetkellä 
entisellään, kun sujautin ensimmäi-
sen heiton vain hiukan aiempaa 
paksummalla siimalla. Kalastami-
nen oli jälleen kivaa! Eikä se heit-
topituuskaan, nyt kun sitä uusin sil-
min katseli, niin kehno ollut.

Vehkeet vaihtoon?

Heittopituuksiin, pohjimmiltaan 
myös vieheen kieppumiseen, vai-
kuttaa mielestäni eniten kolme 
asiaa, joista yksikään ei ole heitto-
tyyli. Perinteisesti kirjallisuudessa 
käytetty selitys liian kärkitoimises-
ta tai liian keskitoimisesta vavasta 
ei sekään mielestäni kuulu kolmen 
kärkeen.

Kyse on sen liikekitkan tasaisuu-
desta, jolla siimaa tulee ulos ensim-
mäisten metrien tai ehkä vain hei-
ton kriittisen ensimmäisen metrin 
aikana. Liikekitkaan vaikuttavat va-
van siimarenkaiden (olemattoman 
pieni) kitka, joka on merkittävä vain 
ensimmäisen ts. alimman renkaan 
kohdalla, kelan puolan muoto ja 
koko, sekä käytetyn siiman ominai-
suudet, lähinnä sen pintaliukkaus 
ja aivan erityisesti sen notkeus.

Hyrräkelan käyttäjillä tämä asia 
on automaattisesti kunnossa, kai-
killa siimoilla, sillä jo kelaan on si-
säänrakennettuna tarvittava pieni 
peruskitka ja siten hyvin tasainen 
lähtönopeus. Lisäksi hyrrävapoina 
käytetään mielellään kokotoimisia, 
usein melko hitaasti lataavia vapo-
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Ongelmat avokelan kanssa alkoivat saman tien, kun puolalle  
vaihtoi liian ohuen siiman.

Paksumpi siima ei kaikissa tilanteissa välttämättä tarkoita lyhyempiä 
heittoja. Kun vieheeseen voi liikoja riuhtomatta ladata heitossa  
täyden voiman, niin jäykkä vapa saattaa sitä yllättävän pitkälle.  
Ohuella siimalla tulee liikaa ladattaessa kieppu välittömästi.
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ja, jotka antavat liikkeelle lisää ta-
saisuutta. Mielestäni ei ole edes 
mahdollista säätää hyrrän puolaa 
niin herkälle, että viehe menisi sot-
kuun heiton alussa.

Mikäli avokelavapa on suhteelli-
sen pitkä ja jäykkä, kuten haukiva-
pa nykyaikana usein on, ja mikäli 
heitossa käytetään voimaa Seppo 
Rädyn malliin, lähtee vaappu var-
masti kieppumaan jo heiton ensi-
vaiheessa. Poikittainen maila on 
käytännössä varma, ellei ylinope-
aa lähtöä hidasteta jotenkin.

Yksi tapa on koettaa hidastaa 
omaa heittoliikettään, mutta kaik-
ki haukikalassa käyneet tietävät, 
että kun syönti käy kuumana ja 
kaislikko on vain metrin liian kau-
kana, ei heittovoimaa ainakaan vä-
hennetä.

Toinen tapa säätää lähtökitka 
sopivaksi on vaihtaa välineitä. On 
totta, että haluttu muutos kitkassa 
voidaan saada aikaan paitsi vaih-
tamalla siima paksummaksi, myös 
vaihtamalla pelkkä vapa tai kela, 
mutta rahallisesti tämä ei yleensä 
ole järkevää. Usein siima on näistä 
kolmesta selvästi halvin, ja vaihto-
kokeilut kannattaa aloittaa muista 
välineistä vain silloin, jos ne sattuvat 
olemaan omistuksessa jo valmiiksi.

Sangan ja tyvirenkaan välillä

Mielestäni heittosotkuista yhdek-
sän kymmenestä rakennetaan tai 
ratkaistaan kelan puolan ja ensim-
mäisen siimarenkaan välisellä noin 
puolen metrin matkalla.

Loput osat vavasta, mukaan luki-
en hiilikuidun hienoimmat laadut, 
parhaimmat keraamiset tai keraa-
mittomat vaparenkaat, kahvaosi-
en pituudet, vavan toimintaprofiili 

ym. seikat vaikuttavat lopulta vain 
pienehkössä määrin siihen, kuin-
ka pitkälle viehe milläkin voimalla 
lentää. Sen sijaan ne eivät vaikuta 
siihen, sotkeutuuko viehe heiton 
aikana vai ei.

Tarkkailepa ”siimamakkaraa”, jo-
ka avokelaltasi purkautuu normaa-
lin heiton aikana. Jos et pysty sitä 
itse seuraamaan, pyydä kaveria 
heittämään ja katso sivusta.

Jos silmä ei vieläkään kykene ha-
vaitsemaan muotoa kunnolla, käytä 
kännykkääsi. Ota muutamista heitois-
ta videoklippi ja katsele sitä hidastet-
tuna tietokoneelta. Kun tausta on 
tasainen, esimerkiksi vesi tai siiman 
väristä selvästi poikkeava seinä, niin 
muodon havaitseminen helpottuu.

Toisilta keloilta purkautuva mak-
kara on valtava, siima saattaa ha-
kata reilusti aihiota, jopa uistimen 
kiinnityslenkkiä.

Toisilla pötkylä on sinänsä melko 
tasainen ja hillityn kokoinen, mut-
ta se ruuhkaantuu pahasti tyviren-
kaan jalkaa vasten. Silloin ei au-
ta, vaikka ensimmäiseksi vaihtaisi 
vaikka pienen kaivonrenkaan, ku-
ten moni halpisvalmistaja on teh-
nytkin. Juuri näin heittomakkara 
kasvaakin liian pitkäksi.

Eräillä keloilla ja vavoilla, niillä 
lempiyhdistelmillä, syntyvä heitto-
makkara on sopusuhtainen ja siima 
ei pidä räpättävää tai muutakaan 
ääntä. Se sukeltaa tyvirenkaan läpi 
kuin luonnostaan, ei renkaan ke-
hän pakottamana. Tähän pitäisi siis 
pyrkiä. Liian notkealla siimalla voi 
tosin sotkuja silloinkin syntyä.

Ihannemakkaran saavuttamisek-
si kelan ja vavan (ja lopulta myös 
siiman) pitäisi olla keskenään teh-
taalla yhteen sovitettuja. Tämä ei 

tietenkään toteudu, jos ne ovat eri 
valmistajilta – eikä kyllä yleensä 
muutenkaan.

Valmistajista vain Shimanolla 
olen nähnyt mainoslauseita, jois-
sa asiaan on edes jotenkin paneu-
duttu. Yhtään tehdassovitettua ke-
la-vapa -pakettia en ole kokeillut, 
mutta ainakin yhdistelmissä vavan 
alin siimarengas on ollut silmiinpis-
tävän pieni, vain hyrrävapakokoa. 
Jos vapa heittää pitkiä heittoja, 
suunnittelussakin on varmasti on-
nistuttu.

Kokeiluja kehiin

Mitä tehdä, jos vuosien tyytyväi-
sen kalastelun jälkeen luet tämän 
artikkelin ja havaitset seuraavalla 
reissulla, että sinullakin on saman-
lainen ongelma?

Vaihda välineitä kylmän ennak-
koluulottomasti, mutta vain yksi 
osa kerrallaan, niin näet vaihdon 
todellisen vaikutuksen. Kokeilujen 
välissä kalasta monenlaisissa tuuli-
olosuhteissa.

”Normaalin kalastuksen” yhtey-
dessä muutoksen hahmottaminen 
voi olla vaikeaa, mikäli ei ole tottu-
nut kalastaessaan tarkkailemaan 
näitä tekijöitä. Silloin parasta on 
lähteä erikseen heittelemään pel-
lolle tai muulle aukealle paikalle, 

jossa muutosten vaikutuksen voi 
vaikkapa suoraan mitata heitto-
pituuksista. Uskoisin, kokeiluihini 
pohjautuen, että 5–10 metrin ero 
keskimääräisissä heittopituuksissa 
löytyy jo parin ensimmäisen väline-
vaihdon aikana.

Siimaa paksuntamalla kitka kas-
vaa tyvirenkaassa, sen voi luvata lä-
hes kaikissa yhdistelmissä. Lisään-
tynyt kitka kääntää vaapun heti 
lähdössä paremmin siiman suun-
taiseksi, perä menee väkisin edelle, 
kun taas pääpuoli ei millään pääse 
yhtä kovaa. Sotkut vähenevät var-

masti. Kysymys onkin vain siitä, pu-
toavatko heittopituudet samalla lii-
kaa, yli kymmenen metriä, vai vain 
siedettävät pari–kolme.

Jos keloja tai vapoja on käytet-
tävissä useita, niiden vaihtaminen 
on erityisen kiinnostavaa puuhaa, 
koska heittopituudet saattavat sil-
loin jopa lisääntyä sotkujen samalla 
poistuessa. Jos kahden vavan tyvi-
rengas on parikin senttiä eri koh-
dassa (mitattuna kelan jalasta), on 
ero ilman muuta kokeilemisen ar-
voinen. Renkaan läpimitalla ei taas 
ole yleensä suurtakaan merkitystä.

Jos myös kahden kelan puolan 
leveys, muu muotoilu tai vain ris-
tiinpuolauksen toteutustapa poik-
keaa, saattaa jo kelan vaihto muut-
taa lähtökitkan sopivaksi ja poistaa 
ongelman.

Tai otetaan rehellisyyden nimis-
sä vähän takaisin.

Eivät ongelmat minnekään pois-
tu, ne vain muuttavat muotoaan. 
Kun ”huomaamattomia” ongelmia 
kerran tottuu havaitsemaan ja rat-
kaisemaan, niitä oppii näkemään 
enemmänkin.

Ehkä monille sittenkin on parem-
pi perinteinen tyyli, jossa siimamak-
karan muotoja katsellaan vain sau-
nan jälkeen afterfishingissä tikun 
nokassa, takkatulen loimutessa.

Varsinkin nuorille  
ja aloitteleville kala-
miehille on tärkeää, 
että välineet ovat tasa-
painossa keskenään, 
eivätkä sotke koko ajan 
monikoukkuisen vaa-
pun heitossa siimaa.

Vaappujen heittämi-
nen avokelalla voi jos-
kus olla ongelmallista, 
mutta se on helpoimmin 
ratkaistavissa siimaa 
vaihtamalla.
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Heittokalastajan kuitusiimat 
ovat kulutuskestävyydeltään mo-
nofiileja heikompia, joten lyhen-
nys- ja vaihtotarve tulee eteen 
entistä useammin. Kun pieni rulla 
kuitusiimaa maksaa 15–40 euroa, 
puhutaan jo merkittävästä vuosi-
kustannuksesta.

Rahanmeno vaivaa myös inno-
kasta uistelijaa, vaikka käytössä 
olisikin halvemmat monofiilit. Ke-
lojen määrän ja kapasiteetin ansi-

Siimassa säästäminen ei vaike-
aa, mutta väärä nuukuus kostautuu 
moninkertaisesti viehemenetyksi-
nä. Joten nyt tarkkana!

Yhden tai kahden monofiililla va-
rustetun heittovavan omistajan ja 
satunnaisen kalastajan lompakossa 
eivät siimakulut tunnu. Vapa-arse-
naalin kasvaessa ja kuitusiimoihin 
siirryttäessä heittokalastajankin on 
ryhdyttävä tarkkailemaan hintoja 
ihan tosissaan. 

osta uistelusiimojen pituus laske-
taan metrien sijaan kilometreissä.

Omat uistelukelani nielevät sisuk-
siinsa siimaa viisi kilometriä, mikä 
on eittämättä lohenuistelun varjo-
puolia. Kauden siimakulut ovat pa-
himmillaan jopa satoja euroja. Tikul-
la silmään, joka vanhoja muistelee, 
mutta jos summat eivät tunnu suu-
rilta, kääntäkää ne markoiksi.

Noilla summilla tehtiin joskus ko-
ko kauden välinehankinnat.

Ahkeran kalastajan rahanmenolle ei ole loppua. 
Joissakin menoissa pystyy silti jopa säästämään. 
Siimakulut kuuluvat niihin.

JORMA KOIVUNIEMI

Säästä siimakuluissa!
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Vaihtoväli

Yleisintä on vaihtaa siimat kerran – 
kauden kynnyksellä. Tämä toimii kes-
kivertoharrastajan kohdalla hyvin, 
mutta todella aktiiviselle se ei riitä.

Käytön määrä ja kalastettavien 
paikkojen luonne yhdessä välinei-
den käsittelyn ja säilytyksen kanssa 
määräävät vaihtotiheyden. Aktiivinen 
heittokalastaja tietää kokemuksesta, 
milloin siima on vaihdettava, mikä voi 
olla monta kertaa kaudessa.

Satunnainen harrastaja voi pi-
tää kelallaan siimoja jopa useam-
man kauden, mutta vuosikausiksi 
varaston perälle unohtuneeseen 
kelaan pitää vaihtaa siima ennen 
käyttöönottoa. Tulee takuulla hal-
vemmaksi kuin testata reissun ver-
ran siiman kuntoa.

Aktiivisenkin uistelijan kausi su-
juu useimmiten ilman siimanvaih-
toja. Poikkeuksen muodostavat 
pohjatärpit sekä isommat siima-
sotkut. Vioittunut osa on paras-
ta poistaa ja kun siima kelalla vä-
henee, saattaa uusintatarve tulla 
eteen kesken kauden.

Oikea siimanvaihtoväli säästää 
lompakkoa pienentyneinä viehe-
kuluina. Säästäminen ei aina tarkoi-
ta välien venyttämistä. Parempia-
kin keinoja löytyy.

Hyvää ja halpaa?

Ensimmäinen askel kulujen hal-
linnassa otetaan jo ostovaiheessa. 

Kannattaa määrittää koko kauden 
tarve kerralla ja ostaa siimat riit-
tävän suurilla puolilla. Yksikkö- eli 
metrihinta tippuu kymmeniä pro-
sentteja, parhaimmillaan jopa puo-
littuu.

Toisen säästömahdollisuuden 
tarjoaa hinta. Vaikka usein sano-
taan, että hyvä ja halpa ovat kaksi 
eri tuotetta, ei se siimojen kohdalla 
välttämättä pidä paikkaansa. Mo-
nofiileissa korkea hinta takaa vain 
menetetyn rahamäärän. Monet 
kalliit uutuudet ovat pitemmässä 
käytössä osoittautuneet kehnoik-
si, ja hävinneet markkinoilta hiljai-
suudessa.

Kannattaa ostaa pitkään markki-
noilla olleita edullisia monofiilisii-
moja. Pitkä historia ja markkinoilla 
pysyminen on paras tae laadusta ja 
vastineesta rahalle.

Kuitusiimoissa asia on hieman 
hankalampi, uutuuksia tulee no-
peammin kuin nimiä ehtii opette-
lemaan ja suosikit vaihtuvat mo-
neen kertaan. Niiden valinnassa 
ovat testit ja kavereiden kokemuk-
set arvokkaana apuna.

Kuitusiimapuolassa on yleen-
sä edelleenkin vain hieman yli sa-
ta metriä siimaa. Onneksi rinnalle 
on ilmestynyt tuplakokoisia puo-
lia, joilla yhden heittosetin lataa jo 
pariin kertaan.

Muutama valmistaja on myös 
uskaltanut lanseerata useiden sa-
tojen metrien jättipuolat. Niiden 

saatavuus kalastusliikkeistä on kui-
tenkin pääosin heikkoa.

Kysyntä lisää tarjontaa, joten käy 
juttusilla liikkeessä ja kerro mitä 
tarvitset. Tämä kuitenkin vain, jos 
olet kuidun suurkuluttaja. Vuosien 
varastoa ei kannata hankkia, vaikka 
kuitusiima hyvin säilyykin.

Paksuudellakin on merkitystä, 
sillä liian ohut siima kuluu nope-
asti heikoksi. Ylimitoitettu kestää 
kyllä kauemmin, mutta heikentää 
vieheiden uintia ja sitä kautta saa-
lista. Keskitien kulkija pärjää tässä-
kin parhaiten. Nyrkkisääntönä voi-
si kuitenkin sanoa, että jos et osaa 
päättää kahden vahvuuden välillä, 
valitse paksumpi.

Oikea säilytys ja käyttö

Siimojen kestävyyden ja pitkän iän 
peruste on oikea säilytystapa. Kun 
tähän lisätään välineiden asian-
mukainen käyttö ja kuljetus, niin 
ollaan jo pitkällä.

Pitkäaikainen auringolle ja sää-
vaihteluille altistaminen vähentää 
sekä monofiili- että kuitusiimojen 
ikää. Paras säilytyspaikka on suoral-
ta auringonvalolta suojassa oleva 
tasalämpöinen varastossa tai vas-
taavassa oleva paikka. Vapa-kela-
settejä ei säilytetä nipussa, vaan 
niille tehdyssä telineessä hieman 
toisistaan erillään.

Kuljetettaessa siima olisi hyvä 
olla kokonaisuudessaan kelalla tai 
hyrräkeloissa siima kelattuna siten, 
että leikari on heti siimanjakajan 
etupuolella. Vaparenkaiden läpi vi-
ritetty siima saa kuljetuksessa aina 
kolhuja. Veneessäkin välineille tu-
lee olla telineet säilytystä varten.

Veneen pohjalla makaaminen 
ei ainakaan paranna siiman kes-
tävyyttä. Kolhuja tulee muista 
pohjalla mahdollisesti pyörivistä 
tavaroista ja vaparenkaiden läpi 
valmiiksi viritetty siima on valmis 
lyhennettäväksi jo kalapaikalle saa-

Vapaplaanereilla uistellessa  
siimaan kohdistuu kova rasitus. 
Rasitusta voi vähentää kääntä-
mällä sisempiä vapoja hieman 
enemmän vaakasuoraan, tällöin 
rasitus jakaantuu useammalle 
vaparenkaalle.

Siimoissa löytyy valinnan  
varaa sekä merkeissä että  
pakkauskoossa. Tälläinen saalis 
vähemmän ja enemmän vajaita 
tuli kirjoittajan harrastehuo-
neesta parin minuutin laatikoi-
den kaivelulla. Lisääntyvätköhän 
nuo itsestään?
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vuttaessa. Väärä käsittely ja säilytys 
johtavat turhiin viehetappioihin ja 
pahimmillaan sen suuren mene-
tykseen.

Vaparenkaat ja puolat

Siimojen käyttöikä lyhenee rajusti, 
jos vaparenkaat eivät ole kunnossa. 
Pienetkin naarmut syövät siiman 
nopeasti vaihtokuntoon. Sama 
koskee avokelojen puolan reuno-
ja. Kolmas tarkastettava ja silmäl-
läpidettävä kohta on avokelan sii-
manohjaimen rissa sekä hyrräkelan 
siimanohjain, mutta näissä vaurioi-
ta esiintyy huomattavasti renkaita 
harvemmin.

Uistellessa siima on jatkuvassa 
jännityksessä ja kuluu hinkates-
saan edestakaisin, varsinkin ylim-
män vaparenkaan kohdalla. Kulu-
tuksen vaikutus on suurimmillaan 
vapaplaanereita käytettäessä, mut-
ta ongelma ilmenee lähes kaikessa 
uistelussa.

Pahimmillaan ongelma on jäyk-
kien vapojen kanssa, sillä varsinkin 
kärjistään notkeissa vavoissa rasitus 
jakaantuu ainakin osaksi kahden 
tai kolmen ylimmän vaparenkaan 
kesken. Ilmiön haittavaikutusta on 
helppo pienentää vetämällä puo-
len tunnin välein kelalta hieman sii-
man ulos, jolloin rasitus kohdistuu 
toiseen kohtaan siimassa.

Vaparenkaiden kuntotarkistuk-
sen tärkeydestä on omakohtaista 
kokemusta. Kauden avaus oli kä-
sillä ja avokelasetissä uusi kuitusii-
ma. Testasin heittoa kotirannassa 
ennen kalaan lähtöä. Viehe lensi 
kohtalaisesti, mutta vapa piti kum-
mallista särinää. Heitin vielä toisen-
kin kerran ja ihmettelin, onko vapa 
haljennut vai mistä ääni tulee. Pian 
huomasin kuitusiiman muuttaneen 
ulkonäköään, siiman sijasta kelasin 
sisälle jotain, joka muistutti enem-
mänkin villalankaa.

Keraamisessa kärkirenkaassa oli 
halkeama, johon siima tarttui. Hal-
keama oli niin pieni ja terävä, että 
siima ei jäänyt siihen kiinni, mut-
ta raapiutui koko heittopituudelta 
käyttökelvottomaksi.

Pohjasiima

Isoissa heittokeloissa on pohja-
siiman käyttö perusteltua. Kallis-
ta kuitusiimaa ei kannata puolata 
rullaan kahta sataa metriä, vaikka 
se sinne reilusti sopisikin. Kun en-
simmäinen viidenkymmenen tai 
sadan metrin osuus on käytössä 
kulunut tai siimasopan vuoksi hä-
vitetty, alkaa puolan halkaisija olla 
liian pieni, heitot lyhenevät ja sot-
kun mahdollisuus varsinkin hyrrä-
keloilla kasvaa.

Parempi onkin puolata alle riit-
tävä määrä monofiilia ja päälle 

hieman toistasataa metriä kuitu-
siimaa. Kun kuitusiima on kulunut 
liian lyhyeksi tai on muuten vaih-
don tarpeessa, vaihdetaan mono-
fiilisiiman jatkeeksi ostetun rullan 
toinen puolikas. Näin on kela täy-
dessä käyttövalmiudessa uudella ja 
riittävän pitkällä siimalla.

Ohuemman ja/tai kalliin mono-
fiilinkin jatkona voi isolla kelalla 
halutessa käyttää alla paksumpaa 
ja edullisempaa siimaa. Uistelu-
setteihin voi myös vaihtaa siiman 
osittain. Kelalta otetaan pois rei-
lusti sen verran siimaan kuin sitä 
enimmillään on ollut ulkona ja 
korvataan käytetty osa uudella. 
Suurissa vetokeloissa riittää, kun 
vaihtaa noin puolet siiman pituu-
desta.

Siimojen kääntäminen

Joku hihittelee, että tämähän se 
kaikista halvin konsti on. Väärän-
laisesta siimankääntämisestä on 
kuitenkin seurauksena sakot ja ri-
kosrekisteri.

Käännöllä tarkoitetaan tässä sii-

man puolaamista uudelleen. Me-
netelmä helpottuu, jos samanlaisia 
keloja on useita. Yksi tyhjennetään, 
jonka jälkeen kelataan aina seuraa-
valta kelalta siimat edelliselle. Sii-
man alkupäästä tulee siis loppu-
pää. 

Monofiilisiimojen muisti aihe-
uttaa tässä pienen ongelman, sil-
lä mitä syvemmälle puolaan men-
nään, sitä kiharampaa on sieltä 
tuleva siima. Kuitusiimojen kanssa 
ongelmaa ei ole.

Tässä piilee kuitenkin yksi vaa-
ra. Jos kelalta lähtee normaalia 
enemmän siimaa, esim. suuren ka-
lan kanssa, tulee esille pikku hiljaa 
kuluneempi osuus, jonka kestä-
vyys joutuu koetukselle mahdol-
lisen ennätyskalan kanssa. On-
gelma on suurempi kuitusiimoilla 
kuin monofiililla. Kun monofiilia on 
ulkona useita kymmeniä metrejä, 
joustaa se jo reilusti, eikä kokenut 
kalamies venytä sitä äärimmilleen. 
Siima kestää, vaikka se ei olisikaan 
täysin kunnossa.

Kuitusiima ei juuri veny, onpa si-

tä ulkona kuinka paljon tahansa, 
mutta kalan tai kalamiehen äkki-
näiset liikkeet voivat kuormittaa 
esille tullutta kulunutta siiman osaa 
hetkellisesti liikaa. Kääntäminen 
on kuitenkin käyttötarkoituksen ja 
-määrän huomioiden varteenotet-
tava vaihtoehto. Yksi kääntökerta 
on tietenkin maksimi, toisella ker-
ralla siima kannattaa puolata kor-
keintaan kaverin kelalle.

Siiman lyhentäminen

Pikaisesti voisi ajatella, että lyhen-
täminen ei pidennä siiman käyt-
töikää, mutta asia on juuri päin-
vastoin. Riittävän usein tapahtuva 
metrin tai parin lyhennys pitää 
siiman hyvänä ja käyttökuntoise-
na niin pitkään kuin kelalla riittää 
tavaraa.

Aktiivisella kalastajalla saattaa 
vaihto tulla eteen lyhenemisen seu-
rauksena, mutta ilman siiman ly-
hentämistä ehtii tulla paljon turhia 
viehemenetyksiä. Lisäksi käytössä 
on jatkuvasti huonokuntoinen sii-
ma, joka pettää juuri väärässä pai-
kassa. Monofiilissa olevat virheet ja 
heikentymät tuntee helposti, kun 
siimaa liu´uttaa sormenpäiden vä-
litse, jolloin lyhennystarve on help-
po todeta.

Lueskelin aikanaan jostain, että 
jokaisen saadun hauen jälkeen tu-
lisi siimasta ottaa muutama metri 
pois. Näin rajuun toimenpiteeseen 
ei kuitenkaan ole syytä ryhtyä, ter-
veen järjen käyttö on sallittua.

Kuitusiimojen kanssa tilanne on 
hankalampi, sillä silmämääräises-
ti todettu heikentymä on usein jo 
niin paha, että isompi kala olisi jo 
katkaissut siiman. Kuidulla varus-
tetuista heittokeloistani poistankin 
muutaman metrin siimaa joka reis-
sun aluksi. Koko päivän karikoille 
suuntautuville reissuilla lyhenee 
siimaa jonkun kerran päivänkin ai-
kana.

Pahin heikentäjä on pohjatärppi 
kivien väliin. Monta kertaa ei tarvit-
se vavalla nykäistä, kun siima on vä-
hintäänkin lyhennyskunnossa, ellei 
jopa katkennut. Ensimmäisinä kui-
tusiiman käyttövuosina jäi paljon 
vieheitä pysyvästi kivien väliin, kun 
usko siiman kestävyyteen oli mark-
kinamiesten lupausten tasolla.

Siimahuolto

Edellä luetellut ohjeet muodostavat 
siimahuollon perustan. Sen ansiosta 
kalastukseen käytetty rahasumma 
pienenee, ottivieheitä häviää vä-
hemmän ja saalisvarmuus kasvaa, 
kun siimat ovat kunnossa. Näin kas-
vaa myös kalastusnautinto.

Onko yhtälössä häviäjiä? Kyllä, 
kalat ja varsinkin ne ennätyssuuret, 
jotka tulevat veneeseen saakka.

Katonrajassa vavat pitkänä pysyvät siimat kohtuullisessa kunnossa, 
vaikka ne olisivatkin valmiiksi vaparenkaiden läpi pujotettuna.

Kuljetus- ja säilytyslaatikko joka pitää sekä vavat että siimat  
järjestyksessä ja pidentää siten molempien käyttöikää.
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