
Jigikalastuksen perusasioiden oppiminen 
moninkertaistaa saaliin nopeasti, mutta 
taitavaksi jigaajaksi tuleminen vaatii 
paikkatuntemusta, hyvää ja kattavaa 
välineistöä – ja ennen kaikkea kalastustunteja.

◼ Aloittelevan jigikalastajan taval-
lisin virhe on huono paikan valin-
ta. Kun haukiuistinta on tottunut 
heittämään kaislikon reunassa, 
myös jigiharrastus aloitetaan sa-
masta paikasta.

Kaislikon reunastakin voi saada 
kalan, mutta jigaajan ykköskohde 
se ei yleensä ole. Moni kaislikonreu-
nassa jigin heittämisen aloittanut 
on tuominnut nämä omalla osa-alu-
eellaan aivan ylivoimaiset vieheet 
täysin turhiksi – huomatakseen eh-
kä muutaman vuoden päästä ereh-
tyneensä pahemman kerran.

Tasapohjainen paikka ei yleen-
sä ole erityisen hyvä jigauskohde. 
Kalat ovat paikoissa, joissa pohja-
pro� ili muuttuu. Myös veden vir-
tauksista on hyötyä.

Jigin käyttöön pääse helpoiten 
sisälle, kun aloittaa kokeilun luo-
don tai pienemmän pintakiven 
reunalta. Jos sellainen löytyy vir-
taavasta salmesta, on alue toden-
näköisesti varsin hyvä jigipaikka. 
Vene ankkuroidaan kiven lähei-
syyteen ja heitetään syvälle päin.

Usein luotojen reunoilla on poh-
jamuotoja tai rinteitä, joissa viihtyy 
ahven- tai kuhaparvi tai yksinäisem-
pi hauki. Pinnan yläpuolella oleva 
kivi on myös helppo kiintopiste, 
jonka löytää ilman kaikuluotainta 
ja tutuilla vesillä ilman karttaa.

Rannasta ulospäin heittäessä 
oppii nopeasti myös tärkeän jigi-
kalastuksen nyrkkisäännön. Kas-
villisuusvyöhyke ulottuu yleensä 
parin, kolmen metrin syvyyteen, 
joten tehokas pelialue ei ole ihan 
rantavedessä, vaan joitain metrejä 
rantaviivan ulkopuolella.

Paras kohta tällaisessa rintees-
sä on heti kasvillisuusvyöhykkeen 
alapuolella. Kun heittää rannasta 
ulospäin, tärppi tulee juuri ennen 
kuin jigi ottaa levään. Tämän vuok-
si jigillä on helpompaa kalastaa 
rannasta ulospäin eikä päinvas-
toin, kuten muilla vieheillä yleen-
sä. Jos heittää jigin syvän päältä 
rantaveteen, se tarttuu luultavasti 
lähes heti levään.

Yleissäännöstä poiketen on 
jyrkkien kallioiden reunoja, joissa 
jigin voi heittää käytännössä ki-
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igiped ia
veen kiinni. Paikat ovat niin syviä 
ja karuja, että niissä ei ole häiritse-
vää kasvillisuutta, mutta kuitenkin 
kalaa. Vastaavasti on paljon paik-
koja, joissa rannat ovat niin pitkälle 
matalia, ettei jigaaminen rannalta 
heittäen onnistu ollenkaan.

Parin, kolmen metrin syvyys on 
kasvillisuusvyöhykkeen lisäksi sii-
näkin mielessä tärkeä, että tavalli-
sen heittouistimen tehokas kalas-
tussyvyys on enimmillään kolmisen 
metriä. Siitä syvemmälle alkaa jigin 
pelialue.

Välinevalinnan 
viisasten kivet

Vaikka monen aloittelijan ongelma 
on vääränlainen paikkatyyppi, on 
vähintään yhtä monen ongelmana 
niin umpiväärät välineet, ettei jigi-
kalastuksen perusidea aukene.

Hyvällä syönnillä pääsee lähes 
minkälaisella virvelillä tahansa 
harventamaan ahvenparvea ruo-
kakalojen verran, mutta jo vähän-
kin heikompi syönti, muutaman 
metrin sekunnissa puhaltava tuuli 
tai virtaukset vaikeuttavat kalastus-
ta niin, että vääränlaisilla välineillä 
kalastava voi valmistautua poik-
keamaan kotimatkalla kaupan ka-
latiskillä.

Väärät välineet -käsite ei välttä-
mättä tarkoita niiden hintaa. Halpa 
marketin perussetti voi olla jigika-
lastukseen kohtuullinen peli, jos se 
on tarpeeksi keveä, eikä vapa ole 
liian notkea.

Jostain syystä suomalaiseen pe-
rinteeseen kuuluu, että kesämök-
kikalastusta varten ostetaan pak-
su, vähintään 7-jalkainen (210 cm), 
mielellään 8-jalkainen (240 cm) 
komposiittivapa, järeähkö 4 000-
luokan haspelikela ja 0,35–0,45 mil-
lin halpa ja joustava mono� ilisiima. 
Yhdistelmä on jigikalastukseen, jos 
ei huonoin, niin ainakin huonoim-
masta päästä, sillä tuntumaa jigiin 
tai pohjaan ei niillä saa.

Myöskään liian notkea vapa, 
jollaista valitettavan usein tyrky-
tetään valmissetissä, ei ole kovin 
hyvä jigaamiseen. Vavan notkeus 
hukkaa puolet tuntumasta, jousta-
va mono� ilisiima loput.

Hyvä jigisetti koostuu 6–7-jal-
kaisesta (180–210 cm) jäntevästä 
hiilikuituvavasta, 1 000–2 000-ko-
koluokan haspelista tai pienestä 
hyrräkelasta ja 0,12–0,18 mm:n ve-
nymättömästä kuitusiimasta.

Tuntumalla tulosta

Tuntuma tarkoittaa yhtä lailla tun-
tumaa pohjan muotoihin, jigin uit-
tamiseen kuin tärppeihin. Kalas-
tustuntuma on suurin ero hyvän ja 
vähemmän hyvän jigikalastajan vä-
lillä. Taitava jigikalastaja tuntee jo-
kaisen jigin liikkeen, jokaisen pohjan 
muodon ja jokaisen kalan näpäytyk-
sen – paitsi kovalla tuulella. 

Kun kova tuuli painaa siimaa, ka-
toaa pohja- ja uittotuntuma. Silloin 
tuloskaan ei yleensä mairittele ja 
homma menee arpapeliksi.

Olen kyydinnyt veneessäni ko-
kemattomia kalastajia, joilla on ol-
lut hyvät tai täysin sopimattomat 
välineet. Sopimattomilla välineillä 
kalastava on välillä onnistunut hy-
vin, joskus taas täysin oikeanlaisilla 
vehkeillä kalastava on ollut ihan pi-

halla. Ja syy on aina ollut selvä.
Taitamaton ei malta ”kuunnella” 

jigin ja pohjan lähettämiä signaa-
leja, vaan vetelee välivedessä no-
peilla nykäyksillä ja lyhyillä pysäy-
tyksillä epämääräisiä vetoja, jotka 
päällisin puolin näyttävät oikean-
laiselta jigaukselta.

Jos aloittelevalla jigaajalla ei ole 
käsitystä oikeasta rytmistä, kan-
nattaa hänelle laittaa mieluum-
min ylisuuri painopää ja neuvoa 
kelaamaan jigiä hyvin hitaasti pit-
kin pohjaa.

Jigikalastuksen salat on hel-
pointa avata ahvenvesillä hyvän 
syönnin aikaan. Siksi olen yleensä 
ottanut oppia haluavan mukaan 
hyvälle paikalle yhdessä heittele-
mään. Kun itse saan kalaa ja kaveri 
ei, alkaa opiskelija kysellä, mikä on 
pielessä.

Melkeinpä näkemättä voi sa-
noa, että liian nopea rytmi. Käsken 
heittää, antaa jigin upota pohjaan 
ja sen jälkeen nostaa vavan kärkeä 
ihan pienellä nostolla. Kun jigi kop-
sahtaa pohjaan, lasketaan vapa, ke-
lataan löysä siima pois ja toistetaan 
hyvin pieni nosto.

Jos syönti on hyvä ja heittosuun-
ta oikea, kala nasauttaa yleensä 
muutaman ensimmäisen noston 
aikana. Harrastuksen alkutaipa-
leella olevan ilme paljastaa tässä 
vaiheessa, että asia aukeni. Sen 
jälkeen alkaa tulla kalaa.

Joskus myös voimakas virtaus 
vie tuntuman. Jos paikassa esiin-
tyy mahdollisesti virtauksia, eikä 
parilla heitolla saa tuntumaa poh-
jaan, on yritettävä hahmottaa vir-
tauksen suunta.

Väärään suuntaan, siis ala- eli 
myötävirran suuntaan heitettäessä, 
ei jigi tavoita kunnolla pohjaa, ei-
kä usein myöskään kalaa. Voimak-
kaissa virtauksissa heitetään aina 
”ylävirran” puolelle. Tällöin pohja-
tuntuman saa helposti, painavaa 
päätä käyttäessä jopa liian helpos-
ti. Silloin päätä on syytä keventää. 
Heikompia virtauksia voi kalastaa 
myös sivuvirtaan, jolloin kalastus-
tuntuma säilyy, kunnes virtaus on 
painanut jigin selvästi alavirran 
puolelle.

Jigipään valinta on oma tieteen-
haaransa. Toiset käyttävät pallo-
päitä, toiset muotoiltuja. Jotkut 
haluavat maalattuja, jotkut ehdot-
tomasti vain lyijynvärisiä. Nämä 
ovat pidemmälle edenneen harras-
tajan kikkailuja, koska useimmiten 
tärkeintä on oikea paino.

J I G I O P A S  E R Ä  9 – 2 0 0 9 13



Hyvä yleissetti jigaukseen on pienehkö haspelikela ja 6–7-jalkainen vapa (keskellä). Varsinainen ul-setti  
sopii pidemmälle ehtineelle harrastajalle, mutta 4000-koon haspeli ja komposiittivapa eivät kunnolla  
kenellekään.

Jigikalustoon kuuluu ohuehko monikuitusiima. Stroft on kyllä hyvää 
monofiilia, mutta huono valinta jigihommiin. Monni-kevlarlanka sopii 
perukkeeksi sattumahauille.

Näillä pääsee hyvään alkuun.

Onko värillä väliä?

Kun jigit yleistyivät Suomessa, alkoi 
marketteihin ilmestyä värikkäillä ji-
geillä täytettyjä edullisia valmisra-
sioita. Valitettavasti rasioissa oli ko-
ko joukko liian pieniä jigejä, joilla ei 
tee juuri mitään.

Ostosmatka kannattaakin koh-
distaa paikalliseen kalastusväline-
liikkeeseen ja kysellä sieltä lähi-
vesistöihin soveltuvia jigejä. Kun 
rasiaan kerää muutamaa eri kokoa 
ja väriä olevia toukkajigejä ja pa-
ri sopivaa kalajigiä, pääsee jo aika 
pitkälle.

Hyviä perusjigejä ovat 3–5 tuu-
man toukat ja 2,5–4-tuumaiset ka-
lajigit. Toukkaväreistä yleisimmin 
kelpaavat keltaiset ja valkoiset se-
kä erilaiset tummat hilevärit, kuten 
vihreä ja ruskea. Kalajigilaareista 
poimitaan ainakin mustahopea, 
vihreävoittoinen sekä keltavihreä 
ärsytysväri.

Osta kaikkia aina useampi kuin 
yksi kappale. Toisinaan tietty vä-
rin ja koon yhdistelmä on selvästi 
muita parempi. Koska jigejä me-
nettää jokseenkin jokaisella reis-
sulla, saattaa se ainoa ottipeli olla 
nopeasti mennyttä kalua. Silloin 
muutaman kymmenen sentin pih-
taaminen saa tuntemaan itsensä 
idiootiksi.

Toinen totuus on, että halvalla 
saa harvoin hyvää. Halvimmat ji-
gipyrstöt ovat jäykkää kumia, jol-
loin niiden uintiliike on kelvoton. 
Pehmeät jigit pyytävät selvästi ko-
via paremmin, mutta eivät ole yhtä 
pitkäikäisiä.

Suosikkini toukkajigeissä on 
amerikkalainen Kalin’s, jota ei va-
litettavasti tuoda maahan. Olen 
hankkinut niitä mm. Bass Pro Sho-
pin nettikaupasta. Kotimaassa 
myytävistä käytän eniten Waken 
jigejä. Niiden suunnittelija on ka-
lastanut vuosia kuhaa samoilla Saa-
ristomeren vesillä ja nettipalstoilta 
lukemani perusteella ne kalastavat 
hyvin sisävesilläkin.

Kolmas vinkki on, ettei jigipyrs-
töjen jatkuva vaihtaminen ole vält-
tämättä hedelmällistä, ainakaan 
harrastuksen alkupuolella. Vähän 
vääränlaiseenkin jigiin tulee to-
dennäköisesti jokunen tärppi, jos 
paikka ja uitto ovat kohdallaan. Jos 
paikalla ei ole kalaa, ei jatkuva rasi-
an ropaaminen kuitenkaan paran-
na tilannetta.

Uusi paikka kokeillaan aina pa-
rilla erilaisella jigillä. Jos ei kala ei 
käy edes tönimässä, vaihdetaan 
paikkaa.

Ahven

Ahven on jigikalastajan yleisin saa-
lis. Syksyn huippusesonkina osaava 

kalastaja kiskoo jigillä sata ahventa 
muutamassa tunnissa.

Voisi kuvitella, että silloin ei ole 
väliä, missä ja miten kalastaa. Luu-
lo on väärä. Ensinnäkin pitää olla 

kalapaikan kohdalla, esimerkiksi 
matalikon reunalla. Toisekseen ot-
tisektori voi olla vain pieni osa ka-
lastettavasta alueesta.

Jos veneen ympäryksen jakaa 

kahdeksaan sektoriin (pää- ja vä-
li-ilmansuuntien mukaan), ei ole 
kovinkaan tavatonta, että kalaa 
tulee vain yhdestä kahdeksasosas-
ta, vaikka joka puolella olisi pohjaa, 
jossa kalaa voisi olla.

Vaikka paikka olisi oikea ja ot-
tisektorikin löytynyt, täytyy jigi 
saada uitettua kalojen näkökent-
tään, jotta ne saisi ottamaan. Sa-
malla kun kokenut jigaaja nyppii 
lähes joka heitolla kalan, saattaa 
aloittelijan käsiala olla sen verran 
pielessä, ettei onnistu saamaan 
kuin korkeintaan satunnaisia yk-
silöitä.

Ahvenen tavoittaa rinteiltä, har-
janteilta – ja ennen kaikkea mata-
likoilta.

Metrin–parin matalikot antavat 
kalaa aikaisin keväällä, mutta kau-
den edetessä ahven hakeutuu hie-
man syvemmille paikoille. Samalla 
matalikkojen kalastaminen alkaa 
vitaviidakoiden levitessä olla yhä 
vaikeampaa.
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teissa saattaa tehdä kalastuksesta 
uskomattoman vaikeaa.

Hyvänä päivänä jigikuhia saa 
kymmeniä, mutta silloinkin pari 
heittosuuntaa ja tietty jigipään ja 
pyrstön yhdistelmä ovat tavallisesti 
muita parempia.

Oikea jigausrytmi on kuhan koh-
dalla välillä erityisen tärkeä. Jos ka-
la on pohjassa, jigiäkin pitää uittaa 
siellä. Jos taas kala on aktiivinen ja 
saalistaa pinnassa tai välivedessä, 
saa nopealla tempolla jigiään uit-
tava kaikki kontaktit, perinteisellä 
tyylillä jigaava ei mitään.

Parhaat kuhapaikat ovat mata-
likoita ja karikoita. Keväällä kuha-
karikot sijaitsevat kutulahdissa tai 
muuten rauhallisemmilla alueilla. 
Syyskuhaa saa syvemmistä salmis-
ta, mutta silloinkin parhaiten epä-
tasaiselta pohjalta.

Hyviltä kuhapaikoilta tulee pal-
jon pohjatärppejä, eikä jigimene-
tyksiä voi välttää. Koukut kannat-
taa tarkistaa muutaman heiton 
välein sekä pitää mukana riittävä 
reservi varapyrstöjä ja -päitä.

Hauki

Hauki on tuttu saaliskala monelle 
jigikalastajalle. Toisille turhankin 
tuttu, toisille taas ykköskohde.

Hauen jigikalastus on parhaim-
millaan kudun jälkeen. Se jatkuu 
veden lämpötilasta riippuen ju-
hannuksen tai heinäkuun alun tie-
noille. Kun paikka ja aika ovat koh-
dallaan, haukia saa jigillä parhaana 
päivänä useita.

Määrä on harvoin pääasia, sillä 
hauen jigikalastus on sitä tosissaan 
harrastaville tapa jatkaa kevään 
suurhaukikautta loppukevään ja 
alkukesän päiviin asti. Parhailta 
haukimatalikoilta voi saada saman 
päivän tai illan aikana useita suuria 
yksilöitä.

Hauki saattaa ottaa miltä puolel-
ta venettä tahansa, kunhan ei ui-
ta jigiään liian tasaisella pohjalla. 
Myös tasaisen vitaviidakon keskel-
tä saa silloin tällöin haukia.

Haukea tulee usein muiden ka-
lojen pyynnin sivutuotteena, joten 
niihin voi varautua puruperukkeel-
la. Hyviä vaihtoehtoja ovat ohuet 
kevlarlangat ja notkeat haukiperu-
kemateriaalit.

Alkukesän lämpimässä vedessä 
saalistava, jokin aika sitten kutenut 
metrihauki antaa keveillä välineil-
lä muutenkin sellaista kyytiä, et-
tei vastaavaan pääse yhtä helposti 
missään Suomen vesillä.

Hauen jigausrytmiin, heittosek-
toriin ja kalapaikkoihin pätee suur-
piirteisempi ote kuin muihin peto-
kaloihin. Tosin haukiakin löytää 
parhaiten paikoista, joissa pohja ei 
ole aivan tasainen.

Samanvärisiä pyrstöjä kannattaa ostaa kerralla useampi. Kustannus 
ei ole kohtuuton, mutta harmitus on, jos ottivärit loppuvat kesken 
reissun.

Kevättä lukuun ottamatta 3–7 
metrin syvyiset matalikot ovat 
yleensä ahvenen tavoittelijan yk-
köspaikkoja, sillä niissä vita ei enää 
vaivaa. Aika ajoin 7–10 metrin sy-
vyydet ovat hyviä, mutta syvem-
mät paikat keräävät enää harvoin 
ahventa.

Matalikot ja vedenalaiset muo-
dot ovat käytännössä kivikkoa, 
joissa jigi jää tämän tästä kiin-
ni. Jos pyrkii välttämään vieheen 
tarttumista pohjaan, onnistuu var-
muudella välttämään myös kaloja. 
Jigimenetykset kuuluvat lajin luon-
teeseen.

Kuha

Kuha ei ole jigikalastajan yleisin 
saalis, mutta monelle toivotuin.

Kuhan jigikalastus käynnistyy 
rannikolla toukokuussa ja jatkuu 
hyvänä noin kuukauden päivät. 
Keskikesällä siihen tulee helpos-
ti parin kuukauden paussi, jolloin 
kuha on liikkeessä ja sen tavoittaa 
parhaiten uistellen. Sen jälkeen al-
kaa syyssesonki.

Parhaimmillaan kuhakausi on 

Saaristomerellä toukokuussa. Sil-
loin saadaan paitsi kappalemää-
räisesti hyviä saaliita, myös kauden 
suurimmat kalat. Kaksi suurinta ji-
gikuhaani tulivat peräkkäisinä vuo-

sina. Ne olivat molemmilla kerroilla 
kauden avauskalat.

Kuha on oikukas. Kun olosuhteet 
ovat kohdallaan, sitä saa usein hy-
vin, mutta pienikin muutos olosuh-

Jigipään valinta
L Käytettävän painokoukun eli jigi-
pään valinta aiheuttaa usein häm-
mennystä. Jigipyrstön kokoon näh-
den sopusuhtaiselta näyttävä pää 
on usein turhan kevyt. Toisaalta kär-
simätön kalastaja myös koukuttaa ji-
ginsä helposti liian isolla päällä poh-
jatuntuman saamiseksi. Ylipainoinen 
jigi ui liian nopeasti ja luonnottomal-
la liikkeellä – ja kalastaa varsin hei-
kosti.

helpompi uittaa virtapaikoilla. Erot ovat 
kuitenkin mitättömiä.

Oranssit ja keltaiset päät näyttävät 
hyviltä, mutta ne on usein maalattu 
värillä, joka tarttuu pyrstöihin. Ennen 
pitkää rasiassa onkin jigejä, jotka näyt-
tävät läikkineen sarkomatoosiin sairas-
tuneilta hauilta.

Suositeltavimpia värillisistä ovat 
mustat, mutta myös pinnoittamatto-
mat ovat oivallinen valinta. Ovathan 
ne edullisempiakin.

Oikean koon jälkeen tärkein valin-
taan vaikuttava ominaisuus on koukku. 
Joskus sopivan painoisen pään koukku 

on turhan lyhyt. Joskus taas paino ja 
pituus ovat kohdallaan, mutta kouk-
ku on toivottoman paksulankainen.

Paksulankainen kestää kyllä mai-
niosti, mutta lävistää huonosti ja ji-
gistä tulee lähinnä tärppikone. Pak-
sulankainen koukku ei myöskään 
anna pohjatärpeissä periksi, jolloin 
hävikki on melkoinen.

Suurin ongelma jigipäätarjonnas-
samme on koukun terävyys. Ratkai-
simme tämän aiemmin hankkimal-
la Gamakatsun jigikoukkuja, joihin 
muuan puolituttu kalamies valoi lit-
teitä lyijypäitä aina kahdeksasta kol-
meenkymmeneen grammaan asti.

Nyttemmin kalastajan toiveita on 
kuultu. Markkinoilta löytyy pinnoit-
tamattomia peruspäitä, joissa on 
kunnollinen kemiallisesti teroitettu 
koukku. Nämä teräväkoukkuiset päät 
ovat vähän kalliimpia, mutta mieles-
tämme hintansa väärtejä.

Niko Satto ja Petri Varis

Aroille kaloille kelpaa toisinaan vain isopäinen jigi,  
jota laahataan pitkin pohjaa.

Jigipäissä on  
tarjolla monen- 
laista kokoa,  
muotoa ja väriä.  
Oikea koko on  
niistä tärkein  
ominaisuus.

Helpon perussäännön mukaan 
paras pää on yleensä aina kevein, 
jolla saa tuntuman pohjaan.

Aika ajoin kalaa saa kuitenkin pa-
remmin välivedestä, jolloin alipai-
noinen pää on parempi. Toisaalta 
ylisuurella päällä saa joskus varovai-
sia kaloja, kun laahaa jigiä hitaasti 
pitkin pohjaa.

Jigipäät ovat perinteisesti pyö-
reitä, mutta muunkin muotoisia 
on tarjolla. Pyöreän etuna on, ettei 
se kiilaudu litteän tavoin jokaiseen 
pohjakoloon. Litteä pää leikkaa eh-
kä hieman paremmin vettä. Sitä on 
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