
Jigittely vaatii omanlaisensa välineet, kuten  
kaikki muutkin kalastusmuodot. Tässä testissä 
yritämme löytää ahvenen ja kuhan jigittelijälle 
parhaat mahdolliset työkalut uusimmasta  
kelatarjonnasta.

L Testiin pyydettiin avokeloja, 
joiden tuli olla kauden 2009 uu-
tuusmalleja ja kooltaan sopivia 
samassa yhteydessä vertailtuihin 
ahvenen ja kuhan jigivapoihin. 
Lähtöviivalle tupsahti peräti 20 
uutuuskelaa, mikä kertoo omaa Jari Tuiskunen

Uusimmat kelaustyökalut jigaukseen
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Uusimmat kelaustyökalut jigaukseen

kieltään mallien vaihtuvuuden ri-
peydestä nykyaikana.

Eniten testattavia saapui Pure 
Fishing Finlandilta, joka tuoreiden 
yrityskauppojen ansiosta sai talliin-
sa entisten Abun ja Mitchellin lisäk-
si Shakespearen ja Pennin.

Uusimpana merkkinä Suomes-
sa testiin saapuivat Fairpoint Out-
doorsin edustamat Vivat kahden 
mallin voimin. Molemmat pärjäsi-
vätkin tutumpien merkkien seuras-
sa oikein hyvin.

Jotkut maahantuojista lähetti-

vät näytille UL-keloja, kun toises-
sa ääripäässä oli kooltaan kevyitä 
haukihaspeleita vastaavia myllyjä. 
Valtaosa asettui toki ääripäiden 
puoliväliin 1500–2000-luokkaan, 
Abu-luokituksella ilmaisten kalas-
tusluokkaan 1.

Yleisvaikutelma keloista oli suo-
rastaan haukotuttava samanlai-
suus. Äkkiä saattaisi mieleen hii-
piä ajatus, että useammat merkit 
taotaan samassa pajassa, ja niin 
epäilemättä osittain onkin. Maail-
massa ei hirveän monta toimivaa 
kelatehdasta enää ole.

Valmistusmaaksi mainitaan suu-
rimmalla osalla Kiina, vain Shima-
not tehdään muualla (Malesiassa).

Testauksesta

Jigihaspeli on terminä vähän tyh-
mä, koska mitään erityisesti jigaa-
miseen tehtyjä keloja ei ole olemas-
sa. Silti voidaan osoittaa muutamia 
ominaisuuksia, joita toimivalta ji-
gikelalta on lupa vaatia, ja joitakin 
toisia, joita siinä ei saisi olla.

Tässä testissä halusimme ensisi-
jaisesti vertailla kauden 2009 uusia 
kelamalleja, vaikka jigausnäkökoh-
ta oli päällimmäisenä. Arvostelus-
sa on kuitenkin kiinnitetty huomio-
ta kelan toimintaan myös muissa 
heittokalastustavoissa.

Testaus tapahtui kalavesillä en-
nen muuta ahvenia ja kuhia jigates-
sa, mutta myös muissa tavallisissa 
heittokalastuksen lajeissa koskilla, 
järvillä ja merellä. Muutamia tuke-
vampia paketteja kokeiltiin talven 
mittaan trooppisille vesille suun-
tautuneilla reissuilla sekä turskan 
ja seitin kalastuksessa Jäämerellä.

Takavuosina muodissa olleita jar-
rukäyrämittauksia emme tehneet, 
koska mittaukset eivät taatusti oli-
si tuoneet esille mitään yllättävää 
tähän kalastuksen lajiin. Sen sijaan 
vetelimme siimoja manuaalises-
ti monenlaisilla kiristyksillä ja kai-
kenlaisilla nopeuksilla toiminnan 
luotettavuuden selvittämiseksi.

Kalatkin osallistuivat jarrumit-
tauksiin omalla panoksellaan, 
mutta valitettava tosiasia on, että 
suomalaisen jigikalastajan perus-
saaliit, alle kilon ahvenet ja kuhat, 

eivät pysty jarrujen ominaisuuk-
sista paljonkaan kertomaan. Toisin 
on trooppisten pikajunien kuten 
piikkimakrillien tai niilinahventen 
kanssa, joita niitäkin päästiin parin 
kelan kanssa pitelemään.

Takaliikkeetön roottori

Aivan ehdottomasti jigikelalla tu-
lisi olla takaliikkeetön roottori eli 
”Quick Set Anti-Reverse”, ”Super 
Stopper Antireverse”, ”Infinite Anti 
Reverse”” jne.  Valmistajat käyttävät 
samasta asiasta omia kaupallisia il-
maisujaan.

Toisin sanoen roottori ei saa pyö-
rähtää taaksepäin lainkaan antire-
versesalvan ollessa päällä. Vaatimus 
rajaa hyvien jigikelojen ulkopuolel-
le kaikki sangan sormiviritysliipai-
simella varustetut haspelit, koska 
niissä roottoria ei voida liipaisimen 
toimintaidean vuoksi rakentaa ta-
kaliikkeettömäksi.

Emme tietenkään väitä, etteikö 
jigittely niilläkin onnistuisi. Mut-
ta roottorin edestakainen lonksu-
minen jokaisessa nykäyksessä on 
epämiellyttävä ja kalastuksen tun-
nokkuuteen vaikuttava asia. Se on 
omiaan myös heikentämään vas-
taiskujen tehoa.

Pennit poikkesivat muista siinä 
suhteessa, että niiltä puuttui anti-
reversesalpa, eikä kelaa voi kytkeä 
vapaaksi lainkaan.

Vapaaksi kytkentä on hyödylli-
nen ominaisuus esimerkiksi silloin, 
kun sattuu kelaamaan vieheen tai 
leikarin kiinni vaparenkaaseen ei-
kä seuraava heitto ilman lisäsiiman 
päästämistä onnistu. Pennillä pitää 
vääntää siimanohjainsanka syrjään 
tai tiristää siimaa ulos käsillä, kun 
muissa keloissa asia hoituu anti-
reversesalvan avaamisella. Salvan 
ollessa auki on myös helpompi so-

vittaa sanka heittoa varten oikeaan 
asentoon.

Toisaalta Pennit on suunnitel-
tu toimimaan trooppisten vesi-
en kalastuksessa, jossa kalat ovat 
otteiltaan eri luokkaa kuin meillä 
pohjolassa. Antireversesalvan auki 
jättäminen kalan iskiessä voi tuot-
taa kammesta melkoisen tällin 
sormille. Penneillä ei moista vaa-
raa ole.

Kunnollinen jarru

Jarru, vastaisivat varmaan useim-
mat vavanheiluttajat kelan tär-
keintä ominaisuutta kysyttäessä. 
Tietysti jarrun kuuluu toimia nyki-
mättä ja kiinni hirttämättä silloin, 
kun siimaneuvottelut oman ennä-
tyskalan kanssa ovat meneillään. 
Mutta useimmista kaloista selviää 
voittajana, vaikkei kelalla olisi jar-
rua lainkaan.

Joukosta ei löytynyt edes hal-
vimmasta hintaluokasta yhtään 
kelaa, jonka jarru olisi sanottavasti 
tökkinyt kireimmilläkään säädöillä. 
Myös entisaikojen kelojen vakiovit-
saus lähtökitka puuttui testattavil-
ta miltei kokonaan.

Pieniä eroja voitiin havaita sää-
dön kireimmässä päässä. Joillakin 

keloilla jarrun sai väännettyä käy-
tännössä lukkoon, jolloin puola ei 
luovuta siimaa ilman äärimmäistä 
voimankäyttöä.

Tätä ominaisuutta ei voi pitää 
hyvänä, varsinkin jos lukkosäätä-
minen tai voimakas kiristäminen 
onnistuvat turhan helposti. Riskinä 
on, että kalastaja hätäpäissään tai 
huolimattomuuttaan räpeltää jar-
runsa liian kireälle. Ohuita siimoja 
käytettäessä katkeamisen vaara on 
ilmeinen ison kalan iskiessä.

Etujarru on aikakauden sana 
varsinkin pienemmän kokoluokan 

Voimakkaan värinen siima on jigittelyssä mukavuustekijä. Monet  
tärpeistä havaitsee parhaiten siiman liikkeitä seuraamalla.
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haspeleissa. Etujarru voi tuntua ta-
kajarrun näpräämiseen tottunees-
ta hieman hankalalta, mutta sen 
olemassaoloa puoltavat ainakin 
luotettavampi toiminta (yleensä) 
ja mahtuminen pienempään tilaan. 
Takajarru tuo kelan takaosaan aina 
parin sentin lisämutikan, kun taas 
puolan sisälle rakennettu etujarru 
ei kasvata kelan ulkomittoja käy-
tännössä lainkaan.

Jarrunsäädin kelan etuosassa on 
yksityiskohta, joka voidaan muo-
toilla monella tavalla. Säätimen soi-
si olevan riittävän kookas, jotta sitä 
on helppo pyöritellä, ja säätimen 
vaikutusalue saa hyvin olla esimer-
kiksi kolme kierrosta. Silloin ei jar-
run kiristäminen vahingossa liian 
tiukalle onnistu kovin helposti.

Sotkut jigikalastajan riesana

Jigikelan ominaisuuksiin pitäisi 
kuulua myös sotkuttomuus. Sii-
masotkut ovat jigauksessa tavalli-
sempia kuin muiden vieheiden uit-
telussa. Jigin uittamiseen kuuluvat 
vajotukset, kelauksen pysäytykset 
ja vapakärjen nypäytykset, jolloin 
siima helpolla puolautuu epätasai-
sesti ja löysästi.

Varsinkin, jos siimaan on synty-
nyt kierrettä, löystymishetki antaa 
siimalle tilaisuuden pyöräyttää len-
kin. Ellet huomaa varoa, lenkki jää 
puolalle myöhempien siimakerros-
ten alle törröttämään ja on melkoi-
nen sotkuriski seuraavaa heittoa 
tempaistaessa.

Erityisen helposti lenkkejä syn-
tyy kalastettaessa hyvin kevyil-
lä jigeillä (liitsit) ja niiden kokoon 
nähden paksuhkoilla, jäykillä mo-
nofiilisiimoilla.

Toinen jigikalastuksen vitsaus 
on siiman puolautuminen löyhästi. 
Jälleen pätee se, että mitä paksum-
pi siima on suhteessa vieheen ai-
heuttamaan kelausvastukseen, sitä 
löyhemmin se puolautuu. Seuraa-
va räväkkä heitto saattaa nykäistä 
puolalta liikkeelle haikaranpesälli-
sen nailonia, jonka selvittely vaatii 
useimmiten leikkaushoitoa.

Ongelma voidaan eliminoida ke-
laamalla siima aina vapakäden sor-
mien välistä sopivan tiukalle, mutta 
vaivalloista se pitemmän päälle on. 
Siihen auttaa vaihtaminen ohuem-
paan siimaan, joka parin gramman 
liitseillä kalastettaessa voi olla 
luokkaa 0,16–0,20 mm (monofiili-
siimoista puhuttaessa).

Sotkualttius ei läheskään aina ole 
kelan, vaan kiertyneen tai löyhästi 
puolautuneen siiman ja kalastajan 
huolimattomuuden vika, vaikka ke-
lakin voi edesauttaa sotkujen syn-
tymistä. Avainasemassa on siiman 
puolautumisen tasaisuus. Jos puo-
lausjälki muistuttaa enemmän vuo-

Tuplakampinen Shimano Exage ja ”katkokahvalla” varustettu Yoshino Jig´in Pro väsyttelivät tämän liki  
viisikiloisen toutaimen vaikeuksitta.

▲ Daiwa Procaster 2000X:n omituisen pieni sanka 
hipaisee kevyesti puolan reunaan puolan ollessa 
uloimmassa asennossa. Läheltä pitää myös Daiwa 
Crossfiressä.

▲ Etu- vai takajarru? Suuria valintaongelmia sen 
suhteen ei näyttäisi nykyisin syntyvän, sillä vain 
yhdessä testikelassa (Shimano Exage) oli takajarru. 
Etujarrullisia edustaa kuvassa Tica Dyna Spin.

▼ T-mallista kammen nuppia suositaan varsinkin 
hieman kookkaammissa haspeleissa, ja siitä saa 
yleensä tukevan otteen. Nahkea kumipinnoite pa-
rantaa asiaa. Ylärivissä vasemmalta Viva Galetea, 
Wake Captain ja Shimano Symetre. Alarivissä Penn 
430SSg, Mitchell Avocet sekä Shimano Exagen tup-
lakampi.

▼ Useimpien haspelikelojen puolassa on siima- 
lukkona pieni kieli. Tavallisinta lukkotyyppiä  
edustaa tässä keskellä Daiwa Procasterin  
kolmiomainen muovikieli. Viva Galetean (vas.) kieli 
on pyöreä ja metallia. Penn 430SSg –kelalta tärkeä 
siimalukko puuttuu kokonaan.
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ristoa kuin tasankoa, sotkujen to-
dennäköisyys kasvaa oleellisesti.

Testikeloissamme ei varsinaisia 
sotkuongelmikkoja ollut.

Varapuola tarpeen

Varapuolan puuttuminen tuottaa 
tällä kerralla Penneille (lukuun ot-
tamatta Sargusta), Shimano Symet-
relle, Okuma Aquiokselle, Wakelle 
ja Ticalle miinuksen, sillä jo nykyi-
sen siimatarjonnan vuoksi soisi sel-
laisen joka kelan mukana tulevan.

Itse lataan toiselle puolalle kui-
tusiimaa ja toiselle monofiilia ja pi-
dän molemmat aina mukana. Sil-
loin ei haittaa, vaikka toisen puolan 
siimat sattuisivat sotkeutumaan tai 
kävisivät vähiin. Puolan vaihtaa uu-
teen alle minuutissa.

Halvemmilla kelamalleilla vara-
puola on yleensä hiilikuitua, kal-
liimmilla alumiinia. Kalastukseen 
puolan materiaali ei vaikuta mil-
lään tavalla, ulkonäkö on sitten 

toinen juttu.
Saman valmistajan eri kelamer-

keillä saattaa olla toisiinsa sopivat 
puolat. Jos satut omistamaan kak-
si kooltaan samanlaista, mutta eri-
merkkistä haspelia, kannattaa tar-
kistaa, josko yhteensopivuutta olisi. 
Silloin käytössäsi on peräti kolme 
varapuolaa ja oiva mahdollisuus 
erilaisten siimojen vaihteluun.

Paljonko siimaa sitten pitäisi ke-
lalle mahtua? Jigihommissa pärjää 
teoriassa 50 metrillä tukevahkoa 
kuitusiimaa ihan hyvin, sillä heit-
tojen ei yleensä tarvitse olla pitkiä, 
kun kalastetaan veneestä. Toki ve-
sillä, missä pohjatärpit ovat yleisiä, 
siimaa kuluu runsaasti ja sitä saa 
olla puolalla 100–150 metriä. Sot-

kutkin saattavat siimakatoa aihe-
uttaa.

Siimanohjainsangan temput

Siimanohjainsanka kuuluu avokelan 
merkittävimpiin yksityiskohtiin ja 
sen oireilusta kärsii koko kalastus.

Tavallisimmin ärräpäitä aiheut-
taa laukeamismekanismin jäykkyys. 
Heiton jälkeen kelaamaan ryhdyt-
täessä sanka ei loksahdakaan pai-
koilleen, vaan jumittaa kiinni, josta 
sen joutuu kääntämään kiinni lo-
pulta käsin. Näin käy erityisesti sil-
loin, kun kelauksen alkuun ei saa 
riittävää vauhtia.

Jigikalastuksessa tällä ongelmal-
la ei suurempaa käytännön merki-
tystä ole, sillä jigin annetaan yleen-

sä rauhassa painua pohjalle, eikä 
mitään kiirettä kelauksen alkami-
sella ole. Tilanne on toinen vaikka-
pa matalaa koskea kalastettaessa. 
Silloin sekunninkin viivästyminen 
saattaa merkitä vieheen kiilautu-
mista pohjakivikkoon.

Sangan takkuaminen vaivasi pa-
hiten eräitä Okuman, Shimanon 
ja Tican malleja, jotka tosin vet-
ristyivät käyttötuntien kasvaessa. 
Jos satut jo omistamaan tällaisella 
”ominaisuudella” varustettuja has-
peleita, kannattaa ne palkata jigi-
hommiin ja säästää herkemmin lau-
keavat muuhun heittokäyttöön.

Vieläkin kiusallisempi sankaan 
liittyvä vaiva on liiallinen laukea-
misherkkyys. Tempaiset kovan 
heiton ääripituutta yrittäen. Kuu-
luu klonks, sanka loksahtaa kiin-
ni, kun siimaa on kerinnyt pihalle 
vasta muutama metri. Viehe ko-
kee äkkipysähdyksen ja kimpoaa 
pahimmassa tapauksessa heittä-
jän silmille.

Järin mieluisa vaihtoehto ei ole 
sekään, että äkkistopissa siima kat-
keaa ja viehe putoaa veteen todel-
la kaukana. Kerran olen mitannut 
tällaisen vieheen lentoradan pituu-
den: 111 metriä!

Testikeloissamme ei liian herk-
käsankaisia ollut ensimmäistä-
kään, joten laatu näyttää paran-
tuneen tässäkin suhteessa. Mutta 
vaiva saattaa ilmetä vasta vanhem-
miten.

Nykyään moni valmistaja sijoit-
taa kelaansa ”putkisangan”, joka on 
selvästi ”lankasankaa” paksumpi, 
jämäkämpi ja jäykempi. Putkisan-
ka on hyvä siihen saakka, kun kela 
ensimmäisen kerran putoaa sanka 
edellä kalliolle. Joustamaton putki-
rakenne menee luultavasti pilalle, 
kun taipuisampi lankasanka väis-
tää iskun tyylikkäästi ja selviää va-
hingolta.

Muuta mietittävää

Monet muut kelan ominaisuudet 
ovat sellaisia, että ne eivät ole eri-
tyisemmin jigikalastukseen sidon-
naisia.

Esimerkiksi kammen nupista pi-
täisi muutenkin saada pitävä ote. 
T-mallinen, kumipinnoitettu nup-
pi on mielestämme paras, mutta 
isohkot I-mallisetkin menettelevät 
erityisesti pienen kokoluokan ke-
loissa.

Kammen taitto saisi olla mie-
luummin näppärä kuin kömpe-
lö. Isokokoista antireversesalpaa 
on helpompi käyttää kuin pien-
tä. Siimalukon tulee pitää siima 
paikoillaan vahingoittamatta si-
tä. Koneistossa ei saa olla klap-
pia, joka kielisi hammasrattaiden 
huonosta sovituksesta. Käyntiää-
nen pitää olla hiljainen ja kelauk-
sen herkkää. 

Ja mitä pitempi takuu, sitä pa-
rempi. Pisin takuu, peräti 10 vuot-
ta, luvataan Vivan keloille.

Lempäälän Herralanvuolteella kuhat löytyvät mm. pohjapatojen  
alapuolisten virranpyörteiden reunoilta. Tästä on saatu jopa yli  
viisikiloisia vonkaleita, joten tukevat vavat ovat tarpeen.

Etujarrun säätönupin muotoilu vaikuttaa käyttömukavuuteen.  
Takana suurehkolla, hyvin ulkonevalla säätönupilla varustettuja  
keloja (vasemmalta Mitchell Avocet, Okuma Aquios, Abu Cardinal 502 
ja Penn 360 Slammer) ja alarivissä hiukan hankalampia säätimiä  
(Wake Captain, Shimano Saros ja Viva Titania).
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Jigikelat  
(yli 100 euroa)

Abu Sorön STX 20
Hinta: 139 €
Yleistä: Paino 272 g, siimatila 220 

m / 0,20 mm, välitys 5,1:1, kuula-
laakerit 10+1, alumiininen vara-
puola, kangaspussi ja kelalauk-
ku.

Alumiinirunko, jossa kumimai-
nen pinnoite. Pienehkö jarrun-
säädin, säätöalue n. 2 kierrosta. 
Ei saa säädettyä lukkoon. Siima-
nohjainsanka erittäin herkkä ja 
miellyttävä. Kammen taitto vas-
tapäivään kiertämällä. Kuminen 
I-nuppi. Sopivan kokoinen anti-
reversesalpa kelan alla. Välyksiä 
ei juuri lainkaan.

Arvio: Ylellisen tuntuinen kela. Li-
alta suojattu Carbon Matrix -hii-
likuitujarru pelittää moitteetta. 
Sanka ei voisi parempi olla. Ke-
laus on todella herkkä, eikä yli-
määräisiä rohinoita juuri kuulu.

Erän suositus: Abu Sorön STX 20, 
Abun pienten avokelojen lippu-
laiva on erinomaisen jämäkkä, 
herkkä ja varmatoiminen haspeli 
jigi- ja muuhun kevyehköön ka-
lastukseen.

★ ★ ★ ★ ★

Shimano  
Symetre 2500FJ

Hinta: 139 €
Yleistä: Paino 285 g, siimatila 128 

m / 0,25 mm, välitys 6,2:1, kuula-
laakerit 4+1, ei varapuolaa, voite-
luöljypullo.

Alumiinirunko. Pienehkö jar-
runsäädin, säätöalue 4,5 kier-
rosta. Lähes lukkoon säätämi-
nen mahdollista. Sanka hieman 
nahkea laukeamaan. Kammen 
taitto vastaruuvia löysäämällä. 
Kumipinnoitettu T-nuppi. Anti-
reversesalpa kelan alla. Välyksiä 
ei juuri lainkaan.

Arvio: Erittäin nopea välitys, peh-
meä jarru ja erittäin herkkä, lie-
västi rohiseva kelaus. Sangan 
laukeaminen takertelee ja san-
gan aukaiseminen jähmettää ke-
lausta hetkellisesti kunnes sanka 
loksahtaa kiinni. Helppo voidella 
”huoltoruuvin” ansiosta.

Erän suositus: Shimano Symet-
re 2500FJ on jähmeähköä san-
kaa lukuun ottamatta varma 
perushaspeli, joka nopean vä-
lityksensä (jopa 78 cm siimaa / 
kammenkierros) vuoksi soveltuu 
jigauksen lisäksi vaikkapa koski-

kalastukseen. Varapuolan puute 
laskee arvosanaa.

★ ★ ★ ★ ½ 

Viva Galetea 
CD2000F

Hinta: 129 €
Yleistä: Paino 300 g, siimatila 140 

m / 0,25 mm, välitys 5,0:1, kuu-
lalaakerit 9+1, alum. varapuola, 
kangaspussi.

Alumiinirunko. Pieni jarrun-
säädin, säätöalue 3,5 kierrosta. 
Säädettävissä lukkoon. Putkisan-
ka toimii moitteettomasti. Siima-
lukko tavallisuudesta poikkeava. 
Kammen taitto vastaruuvia avaa-
malla. Kumipintainen nuppi epä-
symmetrinen T. Suurikokoinen 
antireversesalpa kelan alla. Vä-
lyksiä erittäin vähän.

Arvio: Lujarakenteinen ja metalli-
kuorinen. Varmatoiminen jarru. 
Kelaus herkkä ja kenties koko 
joukon pieniäänisin. Teräväpäi-
nen kampi tuntuu ikävältä kä-
dessä. Metallikielinen siimalukko 
toimii hyvin. Yllättäen Viva-kelo-
jen pakkauksista puuttuvat rä-
jäytyskuva, käyttöohjeet yms. 
Harva niitä tosin tarvitsee.

Erän suositus: Viva Galetea 
CD2000F on kela, josta hieman 
epämiellyttävää kampea lukuun 
ottamatta, epäkohtia oli vaikea 
löytää. Kelpaa erinomaisesti kes-
kiraskaaseen jigittelyyn ja mo-

niin muihinkin heittokalastuksen 
lajeihin. Peräti 10 v. takuu.

★ ★ ★ ★ ½ 

Viva TiTaNia 
DF2000F

Hinta: 119 €
Yleistä: Paino 290 g, siimatila 140 

m / 0,25 mm, välitys 5,0:1, kuu-
lalaakerit 5+1, alum. varapuola, 
kangaspussi.

Alumiinirunko. Pieni jarrun-
säädin, säätöalue 3 kierrosta. 
Säädettävissä lukkoon. Varma-
toiminen sanka. Siimalukossa 
metallikieli. Kammen taitto vas-
taruuvia avaamalla. Kumipintai-
nen I-nuppi. Kookas antirever-
sesalpa kelan alla. Välyksiä vain 
vähän.

Arvio: Kuten Viva Galetea, paitsi 
kelausääni on hiukan rohisevam-
pi ja kammen nuppi parempi.

Erän suositus: Viva TiTaNiaa ei 
muutaman kuulalaakerin me-
netys näytä huonontavan Gale-
teaan verrattuna. 10 v. takuu!

★ ★ ★ ★ ½ 

Shimano  
Saros 1000F

Hinta: 189 € (kampanjahinta)
Yleistä: Paino 200 g, siimatila 128 

m / 0,18 mm, välitys 5,6:1, kuu-
lalaakerit 5+1, alum. varapuola, 
voiteluöljypullo.

Hiilikuiturunko. Pienehkö jar-
runsäädin, säätöalue 3,5 kierros-
ta. Lähes lukkoon säätäminen 
onnistuu. Sanka hiukan nahkea. 
Kammen taitto vastapäivään 
kiertämällä.  Isohko, kumipin-
tainen I-nuppi. Antireversesalpa 
kelan alla. Välyksiä ei juuri lain-
kaan.

Arvio: Pehmeä jarru ja varma, uu-
tena takerteleva sanka. Siima-
lukko ei pidä siimaa kuin ympäri 
kiertämällä, jolloin siima saattaa 
vaurioitua. Herkkä, lähes ääne-
tön kelaus. Plussaa mukana tu-
levasta öljypullosta ja helposta 
huollettavuudesta (huoltoruuvin 
reiästä öljyä konehuoneeseen).

Erän suositus: Shimano Saros 
1000F:n isoveli, Saros 3000F sai 
testivoittaja-tittelin Arto Kojon 
jerkkihaspelitestissä (Erä 14–
2008) ja mainiosti tällä pikkuvel-
jelläkin pärjää kevyessä jigi- ja 
UL-kalastuksessa.

★ ★ ★ ★

Tica  
Dyna Spin GH1000
Hinta: 110 €
Yleistä: Paino 215 g, siimatila 110 

m / 0,20 mm, välitys 4,5:1, kuula-
laakerit 6, ei varapuolaa.

Alumiinirunko. Kohtalaisen 

Yli 100 euron kelat, ylärivissä vasemmalta Abu Sorön STX 20, Shimano Symetre 2500FJ, Viva Galetea 
CD2000F, Viva TiTaNia DF2000F (alh.vas.), Shimano Saros 1000F ja Tica Dyna Spin GH1000.

(yli 100 € kelat)

Jigikelat  
(yli 100 euroa)
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kokoinen jarrusäädin, säätöalue 
3 kierrosta. Säädettävissä luk-
koon. Jämäkkä sanka ei toimi-
nut moitteetta. Kammen taitto 
vastaruuvia löysäämällä. Isohko, 
kumipintainen I-nuppi. Iso anti-
reversesalpa kelan alla. Välyksiä 
ei juuri lainkaan.

Arvio: Heikkoudet tiivistyivät sii-
manohjainsankaan. Se on kovin 
tahmea loksahtamaan kiinni, jäi 
ajoittain myös puoliasentoon, 
josta se oli autettava paikoilleen 
käsin. Kuuluvalla räikällä varus-
tettu jarru pehmeä myös kireäm-
millä säädöillä. Herkkä ja pieni-
ääninen kelaus.

Erän suositus: Tica Dyna Spin 
GH1000 on sankaansa ja puuttu-
vaa varapuolaa lukuun ottamat-
ta käypä haspeli jopa UL-kalasta-
jan vapaan. Testin pienin välitys 
(n. 55 cm siimaa/kammenkier-
ros). Viiden vuoden takuu.

★ ★ ★ ½ 

Shimano Exage 
2500RB

Hinta: 89 € (kampanjahinta)
Yleistä: Paino 310 g, siimatila 160 

m / 0,25 mm, välitys 5,2:1, kuula-
laakerit 4+1, alum. varapuola.

Hiilikuiturunko. Takajarrun li-
säksi taistelujarru, jonka avulla 

jarruvoimaa voi muuttaa nope-
asti isosta liipaisimesta. Perus-
jarrun säätöalue n. 1,5 kierrosta. 
Säädettävissä lukkoon. Tupla-
kampi taittuu vastaruuvia löy-
säämällä. Muovinupit I-mallisia. 
Antireversesalpa kelan alla. Vä-
lyksiä kohtuullisesti.

Arvio: Muista poikkeavasti taka-
jarrulla ja tuplakammella va-
rustettu malli. Jarru pehmeä 
kireämmilläkin säädöillä, tosin 
pienehkö säätöalue vaatii tark-
kuutta. Erinomaisen tasainen ja 
herkkä kelaus, jossa lievää rohi-
naa. Sanka varmatoiminen.

Erän suositus: Shimano Exage 
2500RB on moitteettomasti toimi-
va jigihaspeli takajarrullisten ys-
tävälle. Ehkä tässä viehätti vähän 
erilaisuuskin ja takajarrullinen ke-
la saattaa istua joihinkin vapoihin 
tavallista tasapainoisemmin.

★ ★ ★ ★ ★

Penn Sargus 
SG3000

Hinta: 89 €
Yleistä: Paino 340 g, siimatila 130 

m / 8 lb., välitys 6,2:1, kuulalaake-
rit 5+1, alum. varapuola.

Alumiinirunko. Sanka varma-
toiminen. Jarrunsäädin pieneh-

kö, säätöalue 3 kierrosta. Luk-
kosäätäminen vaatii voimaa. 
Kammen taitto vastapäivään 
kiertämällä. Kumipintainen T-
nuppi. Antireversesalpa puut-
tuu. Välyksiä ei lainkaan.

Arvio: Jämäkän tuntuinen ja var-
matoiminen. Poikkeuksellisen 
iso välitys (jopa 80 cm siimaa/
kammenkierros). Kelaus herkkä 
ja pieniääninen, jarru ensiluok-
kainen. Sangassa lievää takerte-
lua. Painavahko.

Erän suositus: Penn Sargus 
SG3000:n välitys jigikalastuk-
seen on tarpeettomankin suuri, 
mutta esimerkiksi koskihommis-
sa paikallaan. Loistohaspeli kai-
kenlaiseen hiukan raskaampaan 
kalastukseen.

★ ★ ★ ★ ★

Daiwa  
Regal 2500 XiA

Hinta: 69 €
Yleistä: Paino 325 g, siimatila 190 

m / 0,25 mm, välitys 5,3:1, kuula-
laakerit 10, alum. varapuola.

Hiilikuiturunko. Hyvin muo-
toiltu jarrunsäädin, säätöalue 3 
kierrosta. Säädettävissä lukkoon. 
Puolan takareunassa omituinen 
koristeuritus. Erittäin napakasti 
loksahtava, herkkä sanka. Kam-
men taitto napista painamalla. 
Kovapintainen T-nuppi. Hyvän 
kokoinen antireversesalpa ke-
lan alla. Välyksiä lievästi.

Arvio: Hiukan liian herkästi kiristyvä 
jarru, mutta täsmällisesti toimiva 
sanka. Kelaus herkkä ja hiljainen, 
siima puolautuu tasaisesti. Puo-
lan takareunan terävä koristeuri-
tus kelpaa kynsiviilaksi.

Erän suositus: Daiwa Regal 2500 
XiA on varmatoiminen, ongel-
maton perushaspeli, jonka hinta-
laatusuhde vaikuttaa hyvältä.

★ ★ ★ ★ ½ 

Mitchell  
Avocet II G-2000F

Hinta: 69 €
Yleistä: Paino 270 g, siimatila 200 

m / 0,20 mm, välitys 5,2:1, kuula-
laakerit 7 + 1, hiilik. varapuola.

Hiilikuiturunko. Hyvin muo-
toiltu jarrunsäädin, säätöalue n. 
2,5 kierrosta. Säädettävissä luk-
koon. Napakka, varmatoiminen 
ja sopivan herkkä putkisanka. 
Kammen taitto huonosti muo-
toiltua vastaruuvia löysäämällä. 
V-mallinen, kumipintainen nup-
pi. Antireversesalpa kelan alla. 
Välyksiä hieman.

Arvio: Herkkäkäyntinen ja pieni-
ääninen. Jarru toimii pehmeästi 
isommillakin kiristyksillä. Ohui-
ta siimoja ajatellen kireät säädöt 
löytyvät ehkä turhankin helposti. 
Ongelmaton sanka ja miellyttävä 
kammen nuppi.

Erän suositus: Mitchell Avocet II G-
2000F on kohtuuhintainen kela, 
joka soveltuu mainiosti kevyeen 
jigi- ym. heittokalastukseen.

★ ★ ★ ★ ½ 

Penn  
360 Slammer

Hinta: 99 €
Yleistä: Paino 370 g, siimatila 290 

m / 0,25 mm, välitys 5,1:1, kuula-
laakerit 6, ei varapuolaa.

Alumiinirunko. Reilun kokoi-
nen jarrunsäädin, jonka säätö-
alue erittäin pitkä, n. 5 kierros-
ta. Säädettävissä lähes lukkoon. 
Tukeva siimanohjainsanka. Kam-
men taitto vastapäivään kiertä-
mällä. Kookas, tahmeapintainen 
T-nuppi. Antireversesalpa puut-
tuu. Välyksiä vain aavistuksen.

Arvio: Kehitetty vähän rajuottei-
sempia kaloja varten. Siimatilaa 
on puolan syvyyden vuoksi nor-
maalia runsaammin. Sanka jä-
mäkkä, aavistuksen tahmea. Jarru 
toimii moitteetta suurillakin kiris-
tyksillä. Antireversesalvan puut-
tuminen saattaa oudoksuttaa.

Erän suositus: Penn 360 Slammer 
on laatuhaspeli, joka on tavalli-
siin kotimaan jigihommiin vähän 

Kelojen parhaimmisto 50–100 € hintaluokassa, ylhäältä vasemmalta Shimano Exage 2500RB, Penn Sargus 
SG3000, Daiwa Regal 2500 XiA, Mitchell Avocet II G-2000F (alh. vas.) ja Penn 360 Slammer.

Jigikelat  
(50–100 euroa)

Jigikelat  
(50–100 euroa)

(50–100 € kelat)
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turhan jykevä. Testin selvä ykkö-
nen haettaessa jigikelaa vaikka-
pa Jäämeren turskille yms. Va-
rapuolan puuttuminen ja suuri 
koko pudottavat puoli tähteä.

★ ★ ★ ★ ½ 

Abu Cardinal  
502 ALBi

Hinta: 99 €
Yleistä: Paino 268 g, siimatila 135 

m / 0,25 mm, välitys 5,1:1, kuula-
laakerit 9+1, hiilik. varapuola.

Alumiinirunko. Isohko jarrun-
säädin, säätöalue 3 kierrosta. 
Säätyy lukkoon turhankin hel-
posti. Jämäkkä, miellyttävän 
herkkä putkisanka. Kammen 
taitto vastaruuvia löysäämällä. 
Kumipintainen, pienehkö I-nup-
pi. Antireversesalpa kelan alla. 
Välyksiä lievästi.

Arvio: Kymmenen kuulalaakeria. 
Pehmeä jarru, joka kuitenkin ki-
ristyy turhan helposti. Ohuiden 
siimojen kanssa kannattaa varoa. 
Herkkäkäyntinen, patentoitu Du-
ragear-vaihteisto. Nuppi voisi ol-
la kookkaampi.

Erän suositus: Abu Cardinal 502 
ALBi on hyvä haspeli kevyeen 
heittokalastukseen, kunhan 
muistaa jarrutella varovasti.

★ ★ ★ ★

Mitchell  
Avocet II S-2000F

Hinta: 59 €
Yleistä: Paino 270 g, siimatila 200 

m / 0,20 mm, välitys 5,2:1, kuula-
laakerit 3 + 1, hiilik. varapuola.

Hiilikuiturunko. Hyvin muo-
toiltu jarrunsäädin, säätöalue 
3 kierrosta. Säädettävissä luk-
koon. Napakka, kuuluvasti lok-
sahtava putkisanka. Kammen 
taitto huonosti muotoiltua vas-
taruuvia kiertämällä. V-mallinen, 
kumipintainen nuppi. Antirever-
sesalpa kelan alla. Välyksiä vain 
hiukan.

Arvio: Edullisempi painos G-2000F:
stä, mm. vähemmän kuulalaa-
kereita. Käytännön kalastukses-
sa eroa ei juuri huomaa: Jarru ja 
sanka toimivat moitteetta, kela-
us herkkä ja pieniääninen. Tässä-
kin jarru kiristyy aavistuksen liian 
herkästi lukkorajalle.

Erän suositus: Mitchell Avocet 
II S-2000F on mallikkaasti toi-
minut, varsin kohtuuhintainen 
pikku haspeli kevyeen jigikalas-
tukseen.

★ ★ ★ ★

Okuma  
Espina EL-15

Hinta: 115 € (kampanjahinta 79 €)
Yleistä: Paino 230 g, siimatila 100 

m / 0,18 mm, välitys 5,0:1, kuula-
laakerit 7+1, alum. varapuola.

Alumiinirunko. Melko pieni 
jarrunsäädin, säätöalue 2,5 kier-
rosta. Lukkosäätö ei onnistu. 
Sanka järeärakenteinen. Kam-
men taitto vastaruuvia löysää-
mällä. Kumipintainen I-nuppi. 
Antireversesalpa kelan alla. Vä-
lyksiä kohtalaisesti.

Arvio: Herkkäkäyntinen, pehmeä 
jarru, sangassa lievää nahkeutta. 
Okuma-kolmikon selkeästi paras 
(ja kallein) malli.

Erän suositus: Okuma Espina EL-
15 on kelpo kela kaikenlaiseen 
kevyeen kalastukseen, jossa pie-
nikin siimatila riittää.

★ ★ ★ ★

Penn 430SSg
Hinta: 89 €
Yleistä: Paino 290 g, siimatila 185 

m / 0,25 mm, välitys 5,1:1, kuula-
laakerit 5 + 1, ei varapuolaa.

Hiilikuiturunko. Siimatila sy-
vän puolan vuoksi suurehko. 
Siimalukko puuttuu. Isohko jar-
runsäädin, pitkä säätöalue (4 
kierrosta). Lukkosäätäminen ei 
onnistu. Sanka erittäin herkkä-
toiminen. Kammen taitto vas-
tapäivään kiertämällä. Kumipin-

tainen I-nuppi. Antireversesalpa 
puuttuu. Hieman välyksiä.

Arvio: Vanhahtavan kapea puola. 
Kelaus hieman tahmea, lonksut-
tava ja rohiseva. Jarru pehmeä 
isommillakin kiristyksillä. Vara-
puolan ja siimalukon puuttu-
misesta pitkä miinus tässä jou-
kossa.

Erän suositus: Penn 430SSg on le-
gendaarisen Spinnfisher-kelan 
hiilikuiturunkoinen versio. Luo-
tettavasti toimiva joskin Slam-
meriin ja Sargukseen verrattuna 
selvästi ”huteramman” oloinen 

perushaspeli kevyehköön kalas-
tukseen.

★ ★ ★ ½ 

Daiwa  
Procaster 2000X

Hinta: 59 €
Yleistä: Paino 290 g, siimatila 125 

m / 0,25 mm, välitys 5,3:1, kuula-
laakerit 10, alum. varapuola.

Hiilikuiturunko. Hyvin muotoil-
tu jarrusäädin, säätöalue 2,5 kier-

Hintaryhmän alle 50 € kelat vasemmalta Daiwa Crossfire 2000-3iB ja  
Okuma Aquios AQ-15.

Hintaluokan 50-100 € heikommat kelat, ylh. vasemmalta Abu Cardinal 502 ALBi, Mitchell Avocet II S-2000F, 
Okuma Espina EL-15, Penn 430SSg (alh. vas.), Daiwa Procaster 2000X ja Okuma Cimeron Pro CIP-15.
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Kalastusopas Peter Lahden jigikelasuositukset
L Jigaamiseen ei tarvita isokokoisia 
kelamalleja. Heitto luonnistuu par-
haiten keskikokoisilla haspelikeloilla. 
Toki maun mukaan hyrrä- tai umpi-
kelallakin pääsee tuloksiin.

Kevätaikaan riittää heittopituuk-
siin 50 metrin siimakapasiteetti. 
Joskus tosin joutuu väsyttelemään 
raavaampiakin haukia, joten puo-
lalle olisi hyvä jäädä muutama met-
ri siimaa vieheen laskeuduttua ve-
denpintaan. Syksyllä heitettäessä 
painavia 20–30 g puntteja myötä-
tuuleen siimaa tulisi olla vähintään 
sata metriä.

Äkkiseltään voisi kuvitella pienen 
UL-kelan toimivan kevätkalastukses-
sa, mutta niissä on erittäin pieniko-
koiset puolat ja syntyvä kitka lyhentää likaa heittopituuksia varsinkin vasta-
tuuleen. Monesti etenkin kuhat ovat mieltyneet nappaamaan sivutuuleen 
heitettyyn jigiin aivan heiton ääripisteessä.

Pienikokoisessa puolassa monofiilisiimaan kertyy ns. muistia huomattavas-
ti isompipuolaista enemmän. Siiman purkautuessa heiton jälkeen vedenpin-
taan jää kuin serpentiininauha.

Käyttökelpoisimpia jigikalastukseen ovat 2000-luokan haspelit. Oikeanlai-
sella siimalla varustettu avokela on työkalu, jolla pärjää kaikissa olosuhteissa. 
Hyrräheittäjän vaikeudet alkavat heitettäessä vastatuuleen sekä käytettäessä 
erittäin kevyitä jigipäitä. Siimojen setviminen vie paljon arvokasta kalastusai-
kaa. Olen lukemattomia kertoja todistanut taitavienkin hyrrämiesten olevan 
ongelmissa etenkin kevään sekä loppusyksyn kalastuksessa.

Avokelojen myyntivalteiksi mainitaan mainoksissa kuulalaakereiden run-
saus ja omi muu mitä ihmeellisin ominaisuus. Välillä tulee kuitenkin ikävä 
vanhoja Abu Cardinal 54 -sarjan keloja. Aikaansa edellä olleet Cardinalit eivät 
sisältäneet mitään ylimääräisiä hienouksia, mutta niiden kestävyyteen pystyi 
kalastustilanteissa luottamaan.

Suolaveden, sadeveden sekä auringonpaisteen yhdistelmä tekee selvää 
jälkeä halvemmista kuulalaakereista. Huonoimpana päivänä minulta hajosi 
kolme lähes uudenveroista 100 euron avokelaa. Kelamallin mainostetuista 
yhdeksästä kuulalaakerista tärkeimmät hirttivät kiinni pari tuntia jatkuneessa 
kosteassa syyskelissä. Siihen päättyi kalastuspäivä.

Pienempiin kelaongelmiin jigaaja havahtuu siimanohjainlaakerin pettä-
essä. Kalastusta voidaan toki jatkaa, mutta kelauksen yhteydessä siima ro-
hisee ikävästi.

Avokelojen ikuisuusongelma, sangan palautusjousen pettäminen, on var-
masti monille tuttu. Onneksi jigikalastajalle sangan täysin oikea-aikainen 
laukeaminen ei ole välttämätöntä, vaan sangan voi palauttaa kelausasen-
toon käsin. Olen jo odotellut markkinoille jigikelaa, jossa ei edes ole sangan 
palautusjousta.

Eräs tärkeä osa kokonaisuutta on kelan jarru. Onko kapistus etu- vai taka-
jarrullinen, on makukysymys. Pääasia on, että jarrua pystyy nopeasti säätä-
mään. Koska jarrua pidetään aina täysillä tärpin jälkeiseen kalan kokoluokan 
arvioimishetkeen saakka, on säätönappi löydettävä vaikka unissaan.

Tärpissähän jarru ei saa antaa periksi senttiäkään. Mikäli tartutettu kala 
osoittautuu siiman päässä painavaksi, voidaan jarrua vääntää auki pari kier-
rosta, mutta siimaa on koko ajan pidettävä kireällä.

Peter Lahti

rosta. Lukkosäätäminen ei onnis-
tu. Tukeva, jämäkästi loksahtava 
ja sopivan herkkä sanka. Kammen 
taitto napista painamalla. Voimak-
kaasti uritettu, muovinen I-nuppi. 
Hyvän kokoinen antireversesalpa 
kelan alla. Välyksiä hivenen.

Arvio: Pehmeäkäyntinen, lievästi 
rohiseva. Erinomaisen pehmeä 
jarru ja luotettavasti toimiva san-
ka. Sanka kuitenkin on niin ah-
taasti mitoitettu että avattaessa 
raapaisee puolaa tämän ollessa 
uloimmassa asennossa ja naput-
taa sormille melko helposti.

Erän suositus: Daiwa Procaster 
2000X sopii kevyeen jigikalas-
tukseen. Sangan mitoitus saisi 
olla väljempi ja kelajalkakin aa-
vistuksen pitempi. Hinta-kuula-
laakerisuhde vaikuttaa todella 
korkealta.

★ ★ ★

Okuma Cimeron 
Pro CIP-15

Hinta: 79 € (kampanjahinta 65 €)
Yleistä: Paino 220 g, siimatila 100 

m / 0,18 mm, välitys 5,0:1, kuula-
laakerit 4+1, hiilik. varapuola.

Alumiinirunko. Pienehkö jar-
runsäädin, säätöalue 2 kierrosta. 
Säädettävissä lukkoon. Paksu, tah-
mea putkisanka. Kammen taitto 
vastaruuvia löysäämällä. Kumipin-
tainen I-nuppi. Pieni antireverse-
salpa kelan alla. Ei juuri välyksiä.

Arvio: Aavistuksen jähmeäkäyn-
tinen, pieniääninen. Sanka voisi 
olla herkempikin.

Erän suositus: Okuma Cimeron 
Pro CIP-15 on perustavallinen 
UL-haspeli, jolla pärjää niukan 
siimatilan takia vain kevyessä ji-
gittelyssä. Sangan takertelu laski 
pisteitä.

★ ★ ★

Daiwa Crossfire 
2000-3iB

Hinta: 39 €
Yleistä: Paino 290 g, siimatila 125 

m / 0,25 mm, välitys 5,3:1, kuula-
laakerit 3, hiilik. varapuola.

Hiilikuiturunko. Helppokäyt-
töinen jarrunsäädin, säätöalue 
2,5 kierrosta. Lukkosäätö ei on-
nistu. Napakka sanka, joka ta-
kertelee hieman. Kammen tait-
to painonapista. Voimakkaasti 
uritettu, muovinen I-nuppi. An-
tireversesalpa kelan alla. Välyk-
siä hieman.

Arvio: Jarru toimii pahasti nyki-
mättä jopa kaikkein kireimmäl-
lä säädöllä. Kelaus on pehmeä, 
mutta konehuoneesta kuuluu 
outo räpätys (yksilövika?). Moi-
tittavaa löytyy myös sangan ta-
kertelemisesta.

Erän suositus: Daiwa Crossfire 
2000-3iB on muutamista mii-
nuksista huolimatta varsin käyt-
tökelpoinen ja edullinen pikku 
haspeli.

★ ★ ★ ½ 

Okuma  
Aquios AQ-15

Hinta: 49 €
Yleistä: Paino 210 g, siimatila 100 

m / 0,18 mm, välitys 5,0:1, kuula-
laakerit 4+1, ei varapuolaa.

Hiilikuiturunko. Isohko jarrun-
säädin, säätöalue 3,5 kierrosta. 
Lukkosäätö ei onnistu. Sanka 
tahmea. Kammen taitto vasta-
ruuvia löysäämällä. Kumipintai-
nen I-nuppi. Antireversesalpa ke-
lan alla. Välyksiä vain hieman. 

Arvio: Siimatilaa niukasti. Jarru 
pehmeä myös kireämmillä sää-
döillä. Sangan laukaisu takkusi 
häiritsevän usein. Kelaustuntu-
ma herkkä ja miellyttävä.

Erän suositus: Okuma Aquios AQ-
15 on UL-koon haspeli, jolla pär-
jää, kun muistaa ottaa sangan 
laukaisemiseksi ”vauhtia” kelauk-
sen aluksi. Lisää miinusta vara-
puolan puuttumisesta. UL-kalas-
tukseen ja kevyeen jigittelyyn.

★ ★ ★

Kysy lähintä myyjää
Abu: Pure Fishing Finland Oy, Vantaa, (09) 350 8080
Berkley: Pure Fishing Finland Oy, Vantaa, (09) 350 8080
Dam: Kalastuskolmio Oy, Parola, (03) 644 120
Mitchell: Pure Fishing Finland Oy, Vantaa, (09) 350 8080
Okuma: Svendsen Sport Finland, Sami Jokinen, Kouvola, 0400 554 614
Patriot: OPM Kalastustarvike Oy, Kellokoski, (09) 279 0460
Penn: Pure Fishing Finland Oy, Vantaa, (09) 350 8080
Shakespeare: Pure Fishing Finland Oy, Vantaa, (09) 350 8080
Shimano: Normark Suomi Oy, Korpilahti, (014) 820 711
Tica: Sölvkroken A/S, Jani Ollikainen, 040 522 3066
ViVa: Fairpoint Outdoors A/S, Sami Risku, 0400 634 446
Wake: Wake Fishing Ltd, Turku, 045 138 1857, 044 377 3733
Yoshino: Pro Kalastus Oy, Kalle Paavola, Hämeenkyrö, 040 520 1913

Vapojen ja kelojen  
takuuajat

Abu-kelat ja -vavat 2 v.
Berkley-vavat 2 v.
DAM-vavat 1 v.
Kinetic-vavat 3 v.
Mitchell-kelat 2 v.
Okuma-kelat 5 v.
Patriot-vavat 3 v., paitsi Power 
Tip 5 v.
Penn-kelat 2 v.
Shakespeare-vavat 2 v.
Shimano-kelat ja -vavat (materi-
aali- ja valmistusvirheet) 1 v. tai 
Normark käyttöturva 3 v. ensim-
mäiselle omistajalle
Tica-kelat ja -vavat 5 v.
ViVa-kelat 10 v.
Wake-kelat 3 v. ja -vavat 2 v.
Yoshino-vavat 1 v.

Jigikelat  
(alle 50 euroa)

Jigikelat  
(alle 50 euroa)

(alle 50 € kelat)

J I G I O P A S  E R Ä  9 – 2 0 0 9 31




