
melko hyvin, mutta pitävät huo-
nommin suupielien heikommassa 
kudoksessa. Pehmeän jigin ahven 
hotkaisee usein kurkkuun, mutta 
harvemmin kovan vieheen, joka 
tarttuu yleensä suupieleen.

Koska tarttuminen ei kuitenkaan 
ratkaisevasti perustu siimaan, hy-
välaatuinen 0,18–0,25 mm mo-
nofiili kelpaa. Joustamaton moni-
kuitusiima saattaa toisinaan jopa 
auttaa huterasti suupielestä kouk-

L Kun ahventa tavoitellaan kesäi-
seltä järveltä pinnan tuntumassa 
kulkevilla pikkulusikoilla, lipoilla ja 
vaapuilla, mukiinmenevät välineet 
saattavat löytyä marketin edullis-
ten haspelisettien osastolta.

Mutta sillä edellytyksellä, että 
tarjolla on riittävän kevyitä yhdis-
telmiä. Vavan ja kelan vähäinen 
paino tekee heittämisestä miele-
kästä ja antaa tuntoa uittoon.

Halpissettien puutteena on lähes 
aina vavan yleinen vetelyys sekä 
kärjen erityinen löysyys viimeisen 
30 cm matkalla. Nämä tekijät hei-
kentävät olennaisesti vavan so-
veltuvuutta etenkin jigaukseen ja 
hauenkalastukseen.

Pienehköjä ahvenvieheitä tällai-
sella vavalla kuitenkin sinkauttelee 
veteen ja kelaa takaisin, kalan kans-
sa tai ilman, ja välineiden tasoa voi 
sanoa käyttötarkoitukseen tyydyt-
täväksi.

Heittelyn mukavuus tosin li-
sääntyy huomattavasti, kun vapa 
on tehty juuri keveille vieheille laa-
dukkaista materiaaleista.

Valitsen itse ahvenkuvien linko-
ajaksi mieluiten 6-jalkaisen, koko 
varreltaan jäntevän ja kärjestään-
kin napakan vavan. Suosin ahven-
vieheinä nykyisin pieniä lusikoita, 
jotka tällaisella vavalla lentävät vai-
vattomasti ja sama keppi kelpaa 
tarvittaessa myös jigaukseen.

Jos mielivieheitä ahvenelle ovat 
pienimmät lipat ja kevyet pikku-
vaaput, vavan pitää olla selvästi 
joustavampi. Halpisseteistä näin 
herkkiä ja samalla tunnokkaita va-
poja ei enää löydy.

Monofiilia kelalle

Ahvenet tarttuvat lippoihin, lusi-
koihin ja pikkuvaappuihin peh-
meäsuisina kaloina periaatteessa 
hyvin. Pehmeäkärkinen ja vetelä 
halpisvapakin pelaa, kun viehettä 
kelataan koko ajan ja vavan kärki 
pidetään viehettä kohti.

Mikäli pyytäjä elävöittää uintia 
nykimisellä, vavalta vaaditaan jo 
laatua.

Aika usein ahven myös irtoaa. 
Ylä- ja alaleuassa koukut pysyvät 

Lipat, lusikat ja pikkuvaaput heittosiiman päässä 
kelpaavat ahvenille parhaiten kesällä ja pyynti-
paikat näille matalauintisille vieheille löytyvät 
rannoilta ja karikoilta. Pienehkö lusikka soveltuu 
myös vähän syvemmältä tapahtuvaan rinteiden 
koluamiseen.

Risto Jussila
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Heittovieheillä ahventa
kuun tarttuneen, raivokkaasti vie-
hettä ravistavan ahvenen pakosal-
le.

Rannalta heittäjälle monikuitu 
on silti ykkösvalinta, koska sillä pik-
kuvieheiden pohjakiviin tarttuneet 
koukut saa vedettyä tarvittaessa 
vaikka suoraksi ja viehe pelastuu.

Veneestä heitellessä monikui-
tusiimasta ei ole samanlaista etua. 
Jos pyytäjä on kokematon, kuitusii-
malla takkuja puolalle tulee paljon 

helpommin.

Pitkänokkia ahvenpaikoilla

Ahvenvieheitä heitellessä ei tarvit-
se käyttää perukkeita, silti itse käy-
tän niitä. Ristiriita johtuu siitä, mitä 
perukkeella tarkoitetaan.

Kaupan kolhot haukiperukkeet 
ovat liian järeitä kaapeleita ahven-
vieheen eteen. Käytän itse ohuesta 
Predatorista tekemiäni lyhyehköjä 
perukkeita, joiden toisessa päässä 

▲ Suuren ahvenen vieheet eivät edusta viehemaailman pienintä pää-
tä, mutta kevyet välineet ovat silti paikallaan.

▼ Räsänen 11 ja 6 g (alla vas.), Blue Fox Inkoo 12 g, nimetön, Bete  
Krokodil 12 ja 7 g (alla oik.), Lill-Öringen 7 g, Sölv Kroken 12 g ja  
More-Ungen 12 g.

▲ Siiman päässä on omatekoinen  
taipuisa peruke ja pieni pilkki-
lukko.

on olematon pilkkilukko ja toisessa 
äärimmäisen pieni mikroleikari.

Tällainen siro viritys pelaa pikku-
lusikoita heitellessä. Kevyen lipan 
kanssa peruke toimii huonommin 
ja pikkuvaappuun en laittaisi sitä 
ollenkaan.

Pyyntivesilläni riittää runsaasti 
pitkänokkia pikkupuikkareista sel-
kähaukiin. Kevyen UL-perukkeen 
avulla vältyn siimakatkoilta ja vie-
heet säästyvät. Vielä enemmän 
häiritsee ajatus lukemattomista 
siiman katkaisseista hauista, jotka 
uivat järvessä viehe suussaan.

En ole havainnut UL-perukkei-
den heikentävän olennaisesti ah-
vensaalista. Tosin teen usein hie-
nosäätöä käyttämällä kahta vapaa. 
Kun etsin ahventa, heittelen vaval-
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Heittovieheillä ahventa la, jossa on peruke. Hauki tokaisee 
useimmiten heti, jos niitä on.

Mikäli ahvenparvi löytyy, sen ve-
rottamista voi jatkaa ensimmäisen 
kalan jälkeen perukkeettomalla sii-
malla.

Parvesta nappaa

Otillaan oleva ahven liikkuu kesällä 
parvissa, jossa on päälukua muu-
tamasta kalasta kymmeniin. Taval-
lisesti kesäparvet eivät kuitenkaan 
ole erityisen suuria.

Kun viehe lopsahtaa parven se-
kaan, parvimuodosta on pyytäjäl-
le etua. Nopeimmat vievät saaliin 
hitaampien nenän edestä ja siksi 
syönnillään olevat ahvenet päräyt-
tävät vieheeseen vauhdilla.

Todennäköistä on sekin, että jos 
ahvenparvi partioi rantamatalassa, 
matalan karikon päällä tai pintave-
dessä, se on siellä tositarkoituksella 
saalistamassa ja otillaan.

Toisaalta matalassa vedessä ja 
pinnassa parvi on arka ja katoaa 
nopeasti. Siksi heittäjän kannattaa 
vieheeseen napannutta ahventa 
ylös kelatessa pitää silmällä otti-
kohdan ympäristöä. Veden muljah-
dus voi paljastaa, jos parvi liikkuu 
poispäin. Havainto liikesuunnasta 
ja mahdollisesti pieni ennakko hei-
tossa voidaan palkita lisäkalalla.

Huono vaihtoehto on, että par-
vi seuraa viehettä veneen viereen 
ja vasta siinä joku raitakyljistä nap-
paa. Heittelijän liikkeet ja viimeis-
tään uusi heitto säikäyttävät par-
ven.

Jos parvi katoaa, se on voinut 
painua hieman syvempään, mutta 
lusikkaa upottamalla kontakti voi 
vielä syntyä. Jos pintaparvi painuu 
äkisti syvempään, se yleensä pa-
laa nopeasti takaisin pintaan vä-
hän kauempana. Haukansilmille, 
teräville korville ja ällille on silloin 
käyttöä.

Monella viehetyypillä

Aloitin ahventen heittelyn aikoi-
naan lipoilla ja suosin kaikkein 
pienimpiä, koska niillä tapahtumia 
tuli eniten. Tosin mikrolipassa sätkii 
usein pikkuahven.

Toisaalta järvissäkin näyttää ole-
van eroja. Eräässä pikkujärvessä 2 
g kupari/punapiste Droppen tun-
tuu usein olevan erinomainen ah-
venlippa isoillekin ilmeisesti juuri 
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vähäisen kokonsa takia. Järvi on 
hyvin matala, mutapohjainen ja 
mikrolippa pelaa etenkin alle met-
rin vedessä.

Nykyisin heittelen ahventa etu-
päässä selkävesillä karikoilla ja 
suosin lusikoita, koska ne tarjoa-
vat mahdollisuuksia käsialan käyt-
töön. Iso selkäahven ei arkaile hau-
kata melko isoakin lusikkaa, kun on 
nälkäinen.

Pienehköjä kelluvia vaappuja 
puolestaan tulee käytettyä ahve-
nia etsittäessä. Koluan rantoja ja 
karikoita vaappua tai kahta perässä 
vetäen ja pysähtelen välillä heitte-
lemään ilman ankkuria. Sähköperä-
moottori on tässä touhussa kätevä 
lisävaruste uisteluveneeseen.

Pysähdyksen ajaksi pikkuvaappu 
saa jäädä veteen pyytämään. To-
dellakin! Veneen vähäinen ajeleh-
timinen ja vaapun pieni liikahtelu 
antaa ahvenelle jo aiheen rojaut-
taa kiinni. Vaappukalan ylösoton 
jälkeen suolaan ottikohtaa heitto-
vieheellä ja hyvässä lykyssä sieltä 
irtoaa lisäkaloja.

Yhden tai kahden vaapun ve-
to tällä tavoin veneen perässä on 
usein paras tapa ahvenparven löy-
tämiseen. Jos reissulta irtoaa saa-

liiksi 10–15 kpl otettavia, ainakin 
muutama tulee lähes aina parvia 
etsivällä vetovaapulla. Jos yhtään 
selvää parvea ei löydy, vaapun rooli 
vain kasvaa.

Pyyntiniksejä lusikalle

Jyvälle lusikan kyvyistä ahvenvie-
heenä pääsin kalastusharrastuk-
seni alkuvuosina. Nakkelin silloin 
paljon Abun 20 g Atomia, jossa on 
pieni oranssi muovilätkä samassa 
uistinrenkaassa koukun kanssa.

Jos hauki ei napannut, kokeilin 
ahventa kelaamalla Atomia pysty-
asennossa roikuttaen lähellä pin-
taa niin hitaasti kuin suinkin. Näin 
saatoin pyytää viehettä vaihtamat-
ta kahta eri kalalajia. Tähän houkut-
teli sekin, että sain Atomilla usein 

suuria ahvenia. Yhden assun isku, 
vaikka se irtoaisi, virkistää lähellä 
olevia.

Tuolla tavoin käytettynä isohko 
lusikka lepattaa ikään kuin tasapai-
no, jonka alla roikkuu värikoukku. 
Kookas lusikka, jossa ei ole muovi-
lätkää, ei pelaa yhtä hyvin.

Lusikkaa voi myös pysäytellä ja 
sen voi antaa kellahdella vedessä 
kohti pohjaa. Se houkuttelee vajo-
tessaankin ja karikoiden putoavilla 
penkoilla tästä on paljon etua. Li-
säksi lusikkaa voi käyttää karikoilla 
kuin jigiä.

Jos lusikassa on värikoukku, se 
toimii parin kolmen metrin vedessä 
tai syvemmässä myös pilkkinä vir-
velivavalla veneen vieressä uitettu-
na. Lusikan ajoittaiseen pilkkikäyt-

▲ Pintaparvi nappaa äreästi,  
mutta ei yleensä pysy pitkään 
paikoillaan.

F Sammalen vihreä, punainen ja keltaruskea  
ovat ahvenvieheen ottivärejä lievästi  
humuksiseen järviveteen.

▲ Muovilätkä houkuttelee ison ahvenen  
nappaamaan kookkaaseen lusikkaan, kun  
viehettä kelataan hitaasti roikottaen.

▲ Tuunattuja lippoja. Vibraxin 0-koon rungon 
oranssi on raaputettu pannaksi juureen. Ruostu-
neen Reflexin lehti on päällystetty teipillä ja runko 
erivärisillä silikoniputken pätkillä.
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töön houkuttelee, että tällä tavoin 
vieheeseen nappaa joskus kuha. 
Alle kilon kuhat viihtyvät usein sa-
moilla paikoilla kuin isot ahvenet.

Joskus ahventa houkuttelee raju, 
mutta lyhyen matkaa kestävä kela-
uksen kiihdytys ja pysäytys sitten 
äärihitaaseen nopeuteen. Tähänkin 
lusikka sopeutuu paremmin kuin 
lippa tai pikkuvaappu.

Hyviä metallin perusvärejä ah-
venlusikkaan järville ovat tutut 
kupari, messinki ja hopea. Maa-
lipinnassa luotan punaiseen, pa-
pukaijaan ja ahvenväriin, mutta 
en suosi ylenmääräistä räikeyttä. 
Hyvä täydentäjä on kuparinen lu-
sikka, jossa on mustaa, eikä muita 
värejä.

Jos lusikassa ei ole värikoukkua 
tai muuta sitä muistuttavaa, lusi-
kan on syytä olla ahvenelle pie-
nehkö. Lill-Öringen 31 mm/7 g, Rä-
sänen 40 mm/6 g ja 50 mm/11 g 
sekä isommille ahvenille 70 mm/15 
g ovat hyviä ahvenpelejä. Listalle 
kelpaa myös 36 mm/12 g Sölvkro-
ken sekä Bete Krokodilit 45 mm/7 
g ja 60 mm/12 g. Molemmissa Kro-
koissa on punainen muovilätkä 
koukun tyvessä. Kalastuskolmion 
uuden luettelon mukaan pieni Kro-
kodil ei kuitenkaan ole tällä hetkel-
lä valmistuksessa.

Nämä kaikki pienet ahvenlusikat 
ovat muodoltaan leveitä ja hitaasti 
kelattuna niiden liike on mukavasti 
sivulle nakkaavaa. Lill-Öringenissä 
on etupäässä uistinrengas ja leika-
ri, johon siima kiinnitetään, samoin 
Krokodilissä. Leveä pikkulusikka 
heilahtelee ehkä paremmin tällä 

tavoin leikarin kanssa.
Myös solakka Paravan Salaman-

derin tai Tobyn näköinen pieni lu-
sikkauistin kelpaa ahvenelle, mutta 
omissa siimoissani ne eivät ole pär-
jänneet yhtä hyvin.

Kaikissa tapauksissa ahvenlusi-
kan koukun tuntumaan olisi tar-
peen saada jotakin oranssia tai 
punaista lisähoukutinta: värikouk-
ku, silikoniputkea koukunvarteen, 
muovilätkä uistinrenkaaseen tms.

Jos lusikan perään laitetaan väri-
koukku, kovin pieni ei pelaa hyvin.  
Sopiva koukkukoko on sitä luok-
kaa, joka lusikan perässä on teh-
taan jäljiltäkin.

Ahventa lipalla

Kukapa ei olisi saanut lipoilla ah-
venia. Lippa on edullinen ja sopii 
hyvin lusikan aisapariksi tuomaan 
tarjolle toisenlaista uintia. Siinä, 
missä lusikka heilahtelee, lippa 
surraa viivasuoraan. Teho syntyy 
lehden liikkeestä, väristä ja epäile-
mättä äänestäkin.

Myös lippaa voi pysäytellä ja ny-
kiä, mutta nämä konstit purevat 
paremmin lusikalla toteutettuna. 
Samoin värikoukku tuntuu veto-
avan ahveneen nimenomaan lusi-
kan takana heiluessaan.

Eräässä vaiheessa tuunasin van-
hoja lippojani virittämällä runkoon 
eri väristä silikoniputkea, sitomalla 
kolmihaaraan kimalteita, höyheniä 
jne. Ahventa kyllä tuli, mutta lip-
pojen virittely ei sittenkään taida 
tuottaa yhtä paljon tulosta kuin vä-
rikoukku lusikan perässä käsialalla 
uitettuna tai nykien roikutettuna.

Ahvenlippoja rasioistani löyty-

Ahvenkelit kesällä
L Aurinkoinen, kesäinen iltapäivä ei ole varmin hetki vuorokaudesta lähteä 
ahvenkalaan. Kontaktiin ison ahvenen kanssa pääsee heinäkuussa yleensä 
parhaiten varhain aamulla. Pikkuahven syö kyllä läpi päivän.

Jos isomman syönti pinnasta ja matalasta alkaa aamupäivällä hyytyä, siir-
ryn etsiskelemään parvia syvemmästä. Lievästi humuksisilla järvillä syvään 
painuneet ahvenet löytää 6–9 metristä penkoilta syvän reunalta, ellei jo met-
riä paria ennen. Kirkkailla vesillä ahven viihtyy yli kympissäkin.

Heinäkuun helteillä hiljaisin vaihe osuu omilla vesilläni usein kello 14.00 
jälkeisiin tunteihin ja kestää vaihtelevasti. Jos ahven on iltapäivällä lujassa, 
etsin sitä syvältä ja siirryn illan edetessä karikoiden reunoja kohti matalam-
paan ja ehkä pintavesiin asti.

Pilvisenä kesäpäivänä varhainen aamu ei välttämättä ole erityistä ottiaikaa. 
Toisaalta syönti ei ehkä missään vaiheessa päivää lopahda kokonaan.

Jos sää on sateinen, syvimmillä ottipaikoilla tuppaa olemaan hiljaista, mut-
ta karikoiden matalat laet voivat olla hyviä heittopaikkoja. Ennen ukkoskuu-
roa voi rävähtää hurja syöntipiikki. Mutta olen kyllä saanut ahventa sateella 
syvästäkin.

Jos sää jatkuu pitkään aivan samana, pyynti tuppaa vaikeutumaan. Helle-
viikoilla syöntipiikki saattaa kuitenkin löytyä hyvin varhain aamulla. Toisaalta 
iltahämärän läheisyys voi tuoda ajoparven selkävesillä pintaan.

Kun kelit heinäkuussa vaihtelevat, isompi ahven on järvillä takuuvarmasti 
johonkin aikaan vuorokaudesta jossakin päin syönnillään. Kelistä riippumat-
ta aloitan yleensä tuulen puolelta syvännettä ja tyynellä kelillä siltä puolen, 
jonne tuuli on viimeksi käynyt.

Kaiken kaikkiaan käsitykseni on, että heikko kalantulo johtuu lämpimän 
veden aikana ja varsinkin heinäkuussa usein keliä enemmän epäedullisesta 
vuorokaudenajasta tai pyyntipaikasta tai väärästä pyyntisyvyydestä.

Pikkulipan heittopaino
L Pienimmät lipat painavat muutaman gramman ja mikrovaaput vielä vä-
hemmän. Niiden heittely ei onnistu kuin UL-välineillä ja erityisen ohuella 
siimalla.

Toisaalta heittelijä ei ole vain vieheen oman painon armoilla. Siimapaino 
antaa heittopituutta ja myös uintisyvyyttä. Hyvä paikka painolle on vajaan 
metrin päässä vieheestä.

Osa pikakiinnitteisistä painoista pysyy huonosti. Irtoamaton viritys syntyy, 
kun siimaan liitetään kirurginsilmukalla lyhyt tapsi, johon solmitaan vaikkapa 
pikkuruinen päärynäpaino.

Mepps 3 (alla), Super Vibrax 2, Calico Cat 0 ja 1 ja Droppen 4 g.
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nee muutama sata ja niin monen-
laiset antavat saalista, ettei suosik-
keja enää ole. Vanha kunnon Calico 
Cat kahtena pienimpänä kokona ja 
sahalaidan värinä perinteinen mus-
ta/valko/punainen, kupari/puna-
piste Droppen sekä kupari/puna-
piste Mepps ansaitsevat silti tulla 
lievästi humuksisten järvien ottipe-
leinä mainituiksi.

Käsialaa ahvenvaappuun

En juuri heittele vaappua ahvenel-
le, mutta jos heittelen, suosin up-
poavia malleja hyvän heittopituu-
den ja paremman uintisyvyyden 
takia. Niissä on sekin etu, että jos 
vieheitä nykii ja pysäyttelee, ne ei-
vät lähde heti seisahtuessaan nou-
semaan ylöspäin.

Uppoavista vaapuista olen heit-
tänyt eniten ahvenelle Rapala 7 cm 
CountDowneja ja elävöitän uintia 

nykimällä.
Uusia tuulia vaappupuolelle toi 

Rapalan 8 cm X-Rap, joka lentää 
hienosti ja tarjoaa suspina hyvät 
käsialasaumat. Tälle kaudelle siitä 
ilmestyi 6 cm versio. X-Rapit ovat 
kuitenkin melko pintauintisia, jo-
ten ne sopivat matalaan ja ajopar-
ven pyyntiin pinnasta.

Syvännemallin vaappuja käyt-
tämällä pääsee lähelle pohjaa. 
Pystyjyrkästi pää alaspäin poraa-
va vaappu ei silti mielestäni pyy-
dä yhtä hyvin kuin vaakasuorassa 
etenevä.

Kaikkein pienimpiä mikrovaap-
puja, kuten Senioria, en käytä ah-
venten pyynnissä. Niillä tulee kalaa, 
mutta pientä usein niin paljon, et-
tei isoille jää aikaa ottaa, kun pieni 
jo nykii koukuissa.

Ottivaappujeni  värit ovat saman 
tyyppisiä kuin lusikoissa ja lipoissa. 

Ahvenväri + oranssi vatsa on aina 
käypäinen, samoin kulta/punai-
nen, muikku ja Rapalan RT ja FT. Jos 
käytän mustavoittoisia, alusväriksi 
valitsen mieluusti tumman kuparin 
tai tumman viininpunaisen.

Kun ei nappaa

Ahvenia ui järvillä periaatteessa 
kaikilla rannoilla ja niitä on myös 
syvemmässä, pintavesissä ja sel-
käkarikoilla. Kaikesta tästä paljou-
desta huolimatta isompi ahven on 
väliin hirmuisen lujassa ja kalojen 
löytäminen edellyttää pitkää kier-
telyä paikalta toiselle.

Pienen parannuksen passiivisen 
ahvenen ruokahaluun saa, kun 
laittaa lipan tai lusikan koukkuun 
pätkän matoa. Ison ahvenen silmä 
on matoa sitkeämpi syötti ja pysyy 
koukussa pitempään.

Tällä konstilla saa kesäisellä jär-
vellä silti harvemmin muuta kuin 
satunnaisia lisäkaloja, koska pyyn-
ti kohdistuu edelleen pintakerrok-
seen ja heitellen vain suppealle 
alueelle.

Jos pyyntiä jatketaan pintaker-

roksesta, tulos parantuu, kun par-
via ryhdytään etsimään pinta-alan 
laajuuden näkökulmasta tehok-
kaimmalla mahdollisella tyylillä, 
uistellen. Mutta aurinkoisina ke-
säpäivinä puolilta päivin sekään ei 
ehkä tepsi. Ei varsinkaan, jos järvel-
lä ei ole selkävesien karikoita.

Tässä vaiheessa ryhtyisin etsi-
mään isoa ahventa syvemmältä. 
Siirtyisin jigaukseen ja venepilkin-
tään. Jos aikaa piisaisi, saattaisin 
etsiä ahvenia ensin syvästä uistel-
len ja siirtyisin vapapyyntiin parven 
löydettyäni.

Pidän itse mukana vapaputkis-
sa pari kolme heittovapaa pinta-
vieheille ja jigeille sekä venepil-
kintävälineet tasapainoista suuriin 
pystyihin ja heittopilkkiin. Uistelu-
kalustoksi riittää yleensä pari taki-
lavapaa.

Paljon vähemmilläkin vermeillä 
saa tietysti ahvenia. Toisaalta kun 
mukana on minimimäärä ”kaikes-
ta mahdollisesta” ja pyytäjä tuntee 
vetensä, kontaktiin paremman ko-
koisten kanssa pääsee mukavalla 
todennäköisyydellä.

Veikon Ottikone
L Sain viitisen vuotta sitten innokkaalta heittokalastajalta, Veikolta, kirjeitse 
kourallisen hänen itsensä tekemiä lusikkauistimia eri kokoluokissa välillä 36 
mm/14 g ja 30 mm/11 g. Vieheet on sinkitty ja maalattu, toisella puolella on 
tumman punainen/kupari, toisella valkoinen tai harmaa.

Syynä kotivalmistukseen oli, että hyrräkelan käyttäjänä Veikko ei ollut löy-
tänyt kaupoista lusikoita, jotka olisivat olleet riittävän painavia hyrräkelalla 
tapahtuvaan kalastukseen sekä toisaalta riittävän pieniä kelvatakseen kaiken 
kokoisille ahvenille järvillä.

Vieheet on valmistettu n. 3 mm vahvuisesta lattaraudasta taivuttamal-
la, takomalla ja kaventamalla päitä pyöreäksi. Osan koukussa on punaista 
villalankaa.

Tämä Veikon Ottikoneeksi ristimäni viehe on osoittautunut erinomaiseksi 
ahvenlusikaksi. Se lentää kuin tikka taivaanrantaan, mutta ui suuresta painos-
taan ja pienestä koostaan huolimatta eloisasti potkien. Uinti on saatu aikaan 
voimakkailla taivutuksilla aivan vieheen päistä. Nimenomaan hyrräkelalla tätä 
pikkujättiä on mukava nakella.

Tekoprosessi lattaraudasta on työläs, mutta se on maksanut vaivan. Kahta 
viimeistä jäljellä olevaa heittelen kuitusiimalla turvallisen paluumatkan var-
mistamiseksi. Ahvenia vieheestä irrotellessa on mukava havaita, että oma-
toimisuudelle löytyy sijaa myös pikkulusikoiden puolelta, kun vain osaa ja 
älyää kehitellä niitä.

Nils Master Invincible 8 cm DR ja tavallinen (alla), Rapala X-Rap 8 cm, 
Rapala CountDown 7 cm ja Lohikas 5 cm.




