
L Auringon taittuminen mailleen 
tapahtuu yleensä sen verran verk-
kaisesti, että jigaaja pystyy seuraa-
maan valon muutoksen vaatimia 
jigivärin muutoksia.

Haasteellisempi tilanne syntyy, 
jos valo muuttuu nopeasti esimer-
kiksi säärintaman myötä. Äkkiä li-

on muutenkin hyvä miettiä valon 
määrää ja jigin erottuvuutta. Sy-
vyyden vaihtaminen jo kuudesta 
kymmeneen metriin muuttaa jigin 
väritykselle asetettuja vaatimuksia 
huomattavasti. Syvemmällä on 
yleensä syytä käyttää hieman tum-
mempia jigejä saman vaikutelman 
aikaansaamiseksi.

Paikkaa vaihdettaessa saattaa 
myös veden kirkkaus muuttua. 
Yleensä samassa vesistössä varsi-
nainen veden väri ei muutu, mut-
ta sellaiseenkin on varauduttava 

Ympäristö jigaajan ympärillä muuttuu jatkuvasti 
muutenkin kuin vain paikkaa vaihtamalla.  
Yleisimmin kesken kalastuspäivää muuttuvat  
valaistusolosuhteet.

Tom Berg

Jigivärit ja Nappikeli-kalas tustaktiikka
esimerkiksi voimakkaiden valumi-
en aikaan. Samentuneessa vedes-
sä on vähemmän valoa ja se vaatii 
tummemmat jigit, jotta saadaan 
kalojen mielenkiinto pidettyä yllä. 
Vastaavasti kirkkaampaan veteen 
vaihdettaessa on pintoja vaalen-
nettava, jotta säilytetään jigien 
erottuvuus.

Valon ohjatessa kalojen liikkei-
tä saattaa kirkkaammassa vedessä 
oleskelevat lajitoverit olla hieman 
syvemmällä kuin sameamassa 
paikassa. Myös tämän tyyppinen 

sääntyvä tai vähenevä valo aiheut-
taa sen, että vielä hetkeä aiemmin 
kalojen riepottelema jigi alkaa uida 
kaikessa rauhassa.

Perusideana on, että jigiväriä 
tummennetaan valon vähetessä 
ja vastaavasti vaalennetaan, kun 
pilviverho repeää ja aurinko rupe-
aa paistamaan. Kymmenen metrin 
syvyydessä selviää ehkä hienosää-
döllä, mutta viiden metrin syvyys-
alueella täytyy tehdä jo radikaaleja 
muutoksia.

Kalastussyvyyttä muutettaessa 
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Jigivärit ja Nappikeli-kalas tustaktiikka
ottisyvyyden siirtymä on hyvä ot-
taa huomioon, kun paikkaa vaih-
detaan.

Kuhan ja ahvenen erot

Kuhaa ja ahventa voidaan usein 
kalastaa samasta ankkuripaikasta. 
Lajit syönnöstävät samoilla alu-
eilla, joten kutuajan jälkeen kak-
soispyynti ei ole ainoastaan tuot-
toisaa, vaan myös hyvin hauskaa. 
Molemmat lajit ottavat yleensä 
täysin samoihin jigeihin, mutta jos-
kus uudet valinnat ja olosuhteiden 

muutokset ovat laukaisseet myös 
toisen kalalajin nappisyönnin.

Syönnöstävää kalaa jigatessa ke-
sällä, syksyllä ja keväällä lajit ovat 
ikään kuin kerrostuneet samal-
le pakalle tai rinteeseen. Ahvenet 
ovat omassa syvyydessään ja ku-
hat kaksi–kolme metriä syvemmäl-
lä. Tällaisessa tilanteessa kuhat jää-
vät usein huomaamatta kokonaan, 
kun lukumääräisesti suurempi ah-
venparvi antaa kuulua itsestään 
nopeammin ja helpommin.

Toinen syy on kuhan suuremmat 

vaatimukset jigien suhteen. Syvem-
mällä oleva kuha edellyttää yleen-
sä pykälää tai kahta tummempia 
jigiä kuin serkkunsa. Kesken hyvän 
ahvenhuuman kannattaa aina ko-
keilla, jospa kuha olisi saman ruo-
kapöydän ääressä.

Olen myös huomannut, että 
synkkinä syyspäivinä ahven ja ku-
ha ovat aktiivisia eri aikoihin. Ah-
venen paras syönti loppusyksyllä 
ajoittuu yleensä keskipäivän mo-
lemmin puolin ja hurmio on ohi 
kahteen mennessä iltapäivällä. Tyy-
pillistä on, että ahventen sekaan 
saadaan muutama kuha ilman 
sen kummempaa syöntihuippua. 
Päivän taittuessa iltaa kohti ja tai-

ryntäillä eri tyyppisten runkomal-
lien välillä. Etsintä voidaan aloittaa 
esimerkiksi toukkajigeistä kahdel-
la, kolmella eri värivariaatiolla ja 
siirtyä vasta sen jälkeen kokeile-
maan vaikkapa matojigejä muuta-
man värin voimin.

Vaikeiden olosuhteiden yhtenä 
kulmakivenä on kalastuksen aloit-
taminen paikasta, josta todennä-
köisesti löytyy kaloja. Asian voi 
vahvistaa kaikuluotaimesta, mutta 

vaanrannan hämärtyessä ahvenen 
aktiivisuus loppuu ja kuhan ottiai-
ka alkaa. Raju nappi saattaa kestää 
pimeään saakka. 

Ottivärin lopullinen etsintä

Helppoina päivinä ottavan jigivä-
rin löytää melko nopeasti. Yleensä 
herkku on silloin suhteellisen vaa-
lea ja hyvin ympäristöstä erottu-
va.

Hankalimmat päivät sen sijaan 
tarjoavat haastetta ja kalalaatikko 
alkaa saada täytettä usein vasta 
tuntien ahertamisen jälkeen.

Kuhan jigauksessa vaikeat päi-
vät ajoittuvat usein ajankohtaan, 
jolloin ilmanpaine laskee verkkai-
sesti. Haastavin tilanne on pitkään 
paikallaan olleen korkean täyttymi-
nen ennen matalapaineiden saa-
pumista. Kala jumittuu paikalleen 
ja on hyvin haluton yhteistyöhön.

Vaikeissa olosuhteissa on tärke-
ää rakentaa käytettyjen viehepin-
tojen logiikkaa johdonmukaisesti, 
jotta mahdolliset tärpit saadaan 
jalostettua ottiin saakka.

Perusideana on vaalentaa tai 
tummentaa jigiä portaittain, eikä 

lähes kaikilla vesillä on muutama 
paikka, joissa on lähes aina kalaa. 
Kalaa ei tarvitse olla paljon, mutta 
sen verran kuitenkin, että ottipelit 
saadaan viilattua kohdalleen. 

Ensimmäinen valinta sovitetaan 
kalan aktiivisuutason mukaan. Esi-
merkiksi retkikelillä kirkkaalla il-
malla voidaan ottaa ruskea jigi, 
jossa on kultaisia hileitä. Muutama 
tarkistusheitto kahdelle eri syvyys-
alueelle antaa jo riittävästi palau-
tetta.

Jos väri kelpaa välittömästi, on 
peli selvä. Seurataan koko päivän 
ajan tapahtuvia valaistusmuutok-
sia tummentaen ja vaalentaen tar-
jousta olosuhteiden perässä.

Jos taas seurauksena oli vain pari 
tärppiä, joudutaan tienhaaraan. Jo-
ko valitaan edelleen samanvärinen 
jigi, mutta maltillisemmin hilein va-
rustettuna tai kokonaan hileettö-
mänä, tai tummennetaan sekä jigiä 
että hileiden näkyvyyttä yhtä aikaa. 
Itse olen ensin kokonaisvaltaisen 
tummentamisen kannalla, mutta 
palaan samaa polkua takaisin, mi-
käli se ei tuota tulosta.

Työtä jatketaan tummentaen 

Peilaavat rungot saattavat antaa voimakkaan efektin
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väriä ja vähentäen hileiden peilaa-
vuutta vuorotellen. Loppusuoralla 
ovat vaihtoehtoina savun värinen 
tai musta jigi ilman hileitä. Tähän 
pääseminen voi kestää tunnin 
tai kaksi, mutta se on usein ainoa 
vaihtoehto kalan tavoittamiseksi. 
Ja on sellaisiakin päiviä, jolloin lä-
hes mustat värit ovat ainoita kalaa 
antavia.

Kesäkuukausina voimakkaan 
valon aikaan saattaa tapahtua vir-
hearviointi aloitusvärin kirkkau-
dessa ja lähtötaso tulee asetettua 
liian tummaksi. Mikäli tapahtumia 
ei kuulu, saatan kesken tummenta-
mista hypätä aloitusväriä selkeästi 
vaaleampaan versioon muutaman 
heiton ajaksi.

Aika usein vaaleampi väri antaa 
kyllä tärppejä, mutta ei sen kum-
mempaa. Tässä tilanteessa kannat-
taa noin puolet toukka- tai matoji-
gin pinnasta tummentaa mustalla 
tussilla. Yleensä viimeistään näillä 
toimenpiteillä vapa alkaa taipua.

Luo helpot yhdistelmät

Käsitteitä helpottaakseni olen seu-
raavassa luokitellut jigien näky-

vyysominaisuuksia. Niissä jigivärit 
vaihtelevat valaistusolosuhteiden 
mukaan, mutta nimet luovat mie-
likuvan näkyvyydestä. Voit katsoa 
omaakin jigivalikoimaasi ja miet-
tiä, miten ne istuvat näihin määri-
tyksiin.

Näkyvä ja peilaava: Räikeä ji-
giväri, jossa on kirkkaat hileet tai 
hologrammit. Esimerkiksi vaalean 
vihreä, jossa on hopeahileet. Vaa-
lea runko erottuu vedessä ja hileet 
kimaltelevat kirkkaalla kelillä au-
ringonvalossa. Synkällä kelillä kul-
tahileinen vaaleanruskea jigi ajaa 

▲ Stormin Pro Grub on rakenteensa ansiosta monipuolinen.

tismalleen saman asian. Näkyvä ja 
peilaava yhdistelmä on parhaim-
millaan aktiiviselle kalalle.

Näkyvä, mutta ei peilaava: 
Mattapintaiset jigit, jotka eivät 
peilaa valossakaan, saattavat ol-
la avain kalahanojen avaamiseen, 
kun kala ei jostain syystä kelpuu-
ta peilaavia pintoja. Näkyvä, pei-
laamaton väri kirkkaalla kelillä on 
esimerkiksi valkoinen tai keltainen, 

joka erottuu ympäristöstään erit-
täin hyvin ja on aktiivisen kalan 
mieleen. Synkällä kelillä vastaava 
väriskaala liikkuu helmiäisvalkoi-
sen, harmaan ja mattahopean eri-
laisissa variaatioissa.

Tumma ja peilaava: Tumma ja 
peilaava jigi on ruskea tai savun vä-
rinen ja niissä on tummia hileitä tai 
tummia hologrammeja. Tumma ja 
peilaava on kirkkaalla kelillä passii-
visen kalan mieleen. Synkällä kelil-
lä se kelpaa myös aktiivisemmalle 
kalalle.

Tumma, mutta ei peilaava: 
Tummat mattapinnat ovat omiaan 
passiivisen kalan harhauttamiseen. 
Jigin heikko näkyvyys ei häiritse 
kalaa, joten se uskaltaa tavoitella 
saalista. Tummat mattapintaiset 
jigit toimivat myös aktiiviselle ka-
lalle, mutta silloin yleensä eletään 
marraskuussa, ja tukeva pilviverho 
peittää taivaan. Kesäaikaan tum-
mia mattapintoja kannattaa tar-
joilla myös aktiiviselle kuhalle, jos 
valoa on niukasti.

▲ Vihreä kumi hopeisilla hileillä  
tulee vaaleana hyvin ulos ja  
välkehtii voimakkaasti.

▼ Keltainen erottuu hyvin ja on ilman hileitäkin voimakas ärsyke  
kalalle.

▼ Tummanvihreä tai ruskea kumi kupari- punahileillä varustettuna on 
hyväesimerkki tummasta ja peilaavasta väriyhdistelmästä

▲ Ruskea jigi mustilla hileillä 
on erityisesti syyskalastuksen 
klassikoita. Väri on tumma eikä 
peilaa ja houkuttelee erityisesti 
passiivista kalaa.
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