
Valmistajat tekevät jigirunkoihin kaikenlaisia 
ulokkeita, jotka taitavat miellyttää enemmän 
ostajia kuin kaloja.

PETER LAHTI, teksti
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Kaloja, matoja vai hybr idejä?
◼ Esimerkiksi eräässä Bass Pro Sho-
pin runkomallissa on imukuppimai-
sia nystyröitä, joiden tehtävänä on 
”kelluttaa” jigiä tavallista enemmän 
nystyröiden väliin jäävien ilmakup-
lien ansiosta. Yhtä kaikki malli on 
toimiva ja kalastaa hyvin. Ilmakup-
lien toimivuuteen sekä jigin kellu-
vuuteen en ota mitään kantaa.

Berkleyn Pulse-jigin rungot ovat 
haitarimaisia ja runko näyttää suu-
remmalta, kuin mitä se todellisuu-

Kalajigien runkomallit vaihtele-
vat ohuesta salakkaa muistuttavas-
ta pikkukalajäljitelmästä pulskaa 
kutuahventa jäljittelevään malliin. 
Kalajigien tehokkuutta parantaa 
usein vatsaosan kaventaminen. 
Helpoiten tämä ”perkaaminen” on-
nistuu tavallisilla saksilla.

Sakset toimivat myös muissa jigi-
kalastuksen askarteluissa. Monesti 
olen nähnyt ja kuullut tapauksista, 
jolloin jigirunkoja lyhennellään, 
jotta kalat pysyisivät paremmin 
kiinni koukuissa. Olen nähnyt jopa 
kuvia pyrstöistä, jotka on lyhennet-
ty saksilla. Tämän jälkeen on kek-
sitty asettaa ylimääräinen koukku 
jigipyrstön häntään.

Turha vaiva. Parempaan loppu-
tulokseen päätyy, kun vaihtelee 
pyrstön väriä, kunnes se oikea osuu 
kohdalleen.

Itse en käytä koskaan ylimääräi-
siä koukkuja jigeissäni., sillä kuha 
suuntaa iskunsa yleensä jigin pää-
osaan. Tämän vuoksi se ainoa kouk-
ku on syytä pitää terävänä.

Mallien ohella myös jigirunkojen 
materiaali vaihtelee jonkin verran. 
Lähinnä on kyse silikonimassasta, 
josta pyrstöt valetaan. Pehmeäm-
mästä massasta valetut ovat yleen-
sä kalastavampia, mutta alttiimpia 
rikkoutumiselle.

Hyvänä esimerkkinä pehmeä-
massaisista jigeistä ovat Kalin’sit, 
joista kuusituumainen sirppipyrs-
tömalli on mielestäni uinniltaan 
kaikkein monipuolisin. Loppuke-
väästä sireenien kukinta-aikaan 
Etelä-Suomessa vaalean sävyiset 

dessa on. Viehe on kokoonsa näh-
den erittäin kevyt ja runkomalli on 
ehkäpä kaikkein kalastavimpia.

Jig-A-Jo Injector on sisältä ontto 
ja rungossakin on pari reikää. Injec-
tor toimii hyvin,  mutta onttouden 
vaikutusta kalastavuuteen en ole 
sen kummemmin tutkinut. Rungon 
sisään on tarkoitus lisätä hajuainet-
ta tai jotain vastaavaa kalan isku-
halukkuuden lisäämiseksi, mutta 
juuri onttouden takia se on erit-
täin hauras ja sitä on miltei mah-
dotonta saada pysymään koukus-
sa muutaman kuhatärpin jälkeen. 
Lopulta kumimato roikkuu veteen 
pudottuaan koukun mutkassa eikä 
kalasta juuri lainkaan.
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Kaloja, matoja vai hybr idejä?

jo toisella heitollaan 3,4 kg kuhaa 
paikasta, jossa olin itse viettänyt 
juuri aiemmin yli kaksi tuntia. Ka-
verini käytti pientä, nelituumaista 
Jig-A-Jon sirppipyrstöä. Itselläni ei 
”nöpöjigirasiaa” ollut edes mukana, 
mutta seuraavilla reissuillapa oli.

Pienet jigit pelastavat kalapäiviä 
keväisin etenkin ilman ollessa vie-
lä vettä kylmempää, mutta veden 
lämpötilan kivuttua yli kymmenen 
asteen suuremmatkin pyrstömallit 
alkavat toimia.

Sireenin kukkimisen aikaan Ete-
lä-Suomen sisäsaariston vedet ovat 
yleensä jo leväkukintojen värjää-
miä. Tähän tilanteeseen suosittelen 
kuusituumaisia chartreuse-sävyisiä 
(� uorikelta-vihreä) sirppipyrstöjä.

Syksyllä kalojen oleskellessa yli 
kymmenen metrin syvyyksissä, 
sirppipyrstöisen jigin pyrstöliik-
keellä ei ole enää niin suurta merki-
tystä. Tärkeämpää on löytää kalas-

tukseen hyvä tuntuma eli riittävän 
raskas pää sekä venymätön siima.

Aurinkoisina ja kylminä syys-
kesän ja syksyn päivinä on joskus 
todettava keinojen loppuminen. 
Kala ei kerta kaikkiaan avaa aina 
suutaan, joten silloin on nöyräs-
ti odoteltava kiivasta iltasyöntiä. 
Päivällä todetut jigien pukkailut ja 
tönimiset muuttuvat iltaisin vihai-
siksi kuhatärpeiksi.

Etenkin matojigin uintiin vaikut-
taa suuresti pyrstön malli. Pro� ilil-
taan ohut/kapea pyrstö tekee pien-
tä liikettä ja toisinaan se kalastaa 
suurempiliikkeistä paremmin. Var-
sinkin kylmässä vedessä pieniliik-
keiset jigit kiinnostavat kaloja. 

Matojigien klassikoiksi ovat kui-
tenkin nousseet suurempaa ja voi-
makkaampaa uintia tekevät jigit. 
Jig-A-Jo Curly Squealer on eri vä-
reissään availlut kuhien suita päi-
vinä kuin päivinä. Jostain syystä 
ne ovat kiinnostaneet kaloja mui-
ta vieheitä enemmän nimenomaan 
sivuttaistuulen vallitessa.

Kauppojen jigilaareista löytyy 
tietysti kasoittain muitakin jigejä, 
mutta eräiden mallien uinti ei kerta 
kaikkiaan ole sellaisenaan miellyt-
tänyt kaloja. Esimerkiksi Wigglerin 
matojigit olivat joskus koekalastet-
tavinani, enkä onnistunut saamaan 
niillä kuhaa veneeseen, vaikka ka-
lat olivatkin muiden jigien ansiosta 
jonkinlaisella syönnillä.

Uhrasin lopulta muutaman 
Wigglerin puukon ja saksien muo-
toiltavaksi. Toisen yrityksen jälkeen 
onnistuin leikkelemään pyrstön 
sen malliseksi, että uinti muuttui 
kuhien hyväksymäksi. Onnistumi-
sen riemu valtasi taas kerran kala-
miehen. Sittemmin olen käyttänyt 
viritettyjä Wigglereitä useinkin.

Jigikalastuksen hallitseva kuhan 
ja ahvenen kalastaja pärjää sujuvas-
ti koko avovesikauden pelkästään 
Berkley Power Bait Pulse -jigeillä-
kin. Aivan täydellisiksi ei niitäkään 
tosin voi kelpuuttaa. Materiaali on 
tehty äärimmäisen kalastavaksi, 
mikä kostautuu rikkinäisten pyrs-
töjen määrässä.

Sitäkin enemmän harmittaa se, 
että saatavilla on vain yksi koko. 
Sain aikoinani koekäyttöön maa-
hantuojalta muutaman isompaa 
kokoa edustavan Pulsen ja ne tun-
tuivat miellyttävän erityisesti hau-
kea sekä pohjasta irti olevaa kuhaa. 
Hauen kalastuksessa litteällä päällä 
varustettuna nämä ”Super-Pulset” 
hakkasivat ajoittain kaikki muut 

Kalin’sit kalastavat haukea, kuhaa 
ja ahventa todella tehokkaasti.

Kalajigi vai matojigi?

Asetelma kala- ja matojigien, joihin 
luen tässä perinteiset sirppipyrs-
töiset mallit, välillä on lähes sama 
kuin suomalaisille tutumpi kinas-
telu pystypilkin ja tasapainon ka-
lastavuudesta.

Soppaa hämmentämään ovat il-
mestyneet hybridit, joissa kalajigin 
runkoon on lisätty sirppipyrstö. Var-
sinkin pienempi kokoisina nämä hy-
bridit ovat tavallisia kalajigejä eloi-
sampia vedessä. Pyrstöt heilahtavat 
pienenkin lyijypään upottamina 
herkästi. Parhaisiin kalastustuloksiin 
näiden hybridien kanssa olen pääs-
syt keskikesän kalastuksessa.

Kalastussyvyydet ovat kuhan ka-
lastuksessa kesällä usein 6–10 met-
rin tuntumassa ja etenkin Jig-A-Jo 
Triple Tail Minnow -jigit ovat keski-
kesällä miellyttäneet kuhia. Ajoit-
tain isohkot, viiden kilon molem-
min puolin olevat hauetkin iskevät 
hybrideihin.

Sirppipyrstöisten jigien kalas-
tavin koko löytyy neljän kuuden 
tuuman väliltä. Valmistajat tosin 
mittaavat pyrstöjä eri tavoin, joten 

joku kolmetuumainen on suurem-
pi kuin toisen nelituumainen. Yli 
kuusituumaisten sirppipyrstöisten 
käyttö on perusteltua vain hauen 
kalastuksessa. Kuhat iskevät yllät-
tävän paljon huteja niin kookkai-
siin jigeihin, enkä ole huomannut 
isomustenkaan erityisemmin miel-
tyvän suurikokoisiin sirppeihin.

Keväällä jäiden sulamisen jäl-
keen kuhat ennemminkin pitävät 
pienistä nelituumaisista jigeistä. 
Esimerkiksi kerran huhtikuussa 
kalastin yksikseni kutualueiden 
reunoja isohkoilla sirppi- ja mato-
jigeillä. Päivä oli pilvinen, kylmä ja 
puuskatuulinen. Kuhat tyytyivät 
enimmäkseen tönimään jigejä ja 
olin tyytyväinen saatuani edes pa-
ri mittakuhaa veneessä käymään.

Muutaman tunnin kuluttua 
hain venesatamasta kalakaveri-
ni mukaan kalaan ja hän väsytteli 

Berkley Pulse Worm on yksi kaikkein pyytävimmistä kuhajigi-
malleista. Keskellä legendaarinen väri ”Antin kakka”.

Kalajigejä löytyy kaikissa väreissä, koissa ja muodoissa. Ylhäältä 
valmiiksi rigattu Berkley Swimmin’ Pogy, Wake Bait� sh, Yum Samurai 
Shad ja Relax Kopyto. Alinna saksilla ohennettu Storm ProShad.

Wigglerin matojigejä on 
viritetty leikkaamalla saksilla 
pyrstöpuolelta pala/paloja pois.
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vieheet. Suureen kokoon suhteu-
tettu suoran mallinen uinti imitoi 
haukimammalle helppoa saalista.

Vähän samalla tavallahan hauki-
perhotkin toimivat ja, kuten monet 
tietävät, keväällä laiskaa haukea pyy-
dettäessä perhoa ei voita mikään.

Pulseissa pitäisi kuitenkin olla 
suurempi värivalikoima. Varsinkin 
vaaleasävyisen väriskaalan puuttu-
minen haittaa kalastusta kirkkaissa 
vesissä. Viimeisimpien tietojen mu-
kaan tosin koko mallin valmistami-
nen on epäselvää.

Pyyntikokoiset jigikalat käyttävät 
pääasiassa ravintonaan kalaa. Eikö 
siksi olisi aika heittää muut muovi- 
ja silikonihömpötykset kierrätyk-
seen ja hankkia pelkkiä pikkukalan 
mallisia jigejä?

Kunpa asia olisikin näin yksin-
kertaista. Kalajigit olivat nimittäin 
huomattavasti heikommin kalas-
tavia vermeitä aloittaessani jigauk-
sen. Ensimmäiset Suomeen kiiku-
tetut kalajigit eivät juuri pyrstöjään 
heiluttaneet, eivät ainakaan kuhia 

Kalajigit saavat nykyisin yhä yleisemmin matojigeiltä tutun sirppi-
hännän.  Tässä hybrideitä edustavat ylhäältä Storm Wildeye Live Curl 
Tail Goby, Storm Wildeye Curl Tail Minnow, Relax Super Banjo ja Relax 
Super Rybka.

Erikoisominaisuuksia
L Kirkas keli ja tyyni meri ovat kalastajalle usein vaikea yhdistelmä. Tavallinen 
viehe saa uida kaikessa rauhassa ja joskus syönti katkeaa hyvälläkin paikalla, 
vaikka kaloja takuuvarmasti on paikalla.

Vaikeiden olosuhteiden voittamiseksi kokeiluhaluiset kalastajat keksivät 
mitä ihmeellisimpiä konsteja.

Yksi jigeihin liittyvä erikoisominaisuus on haju. Ensimmäinen kokeilemani 
hajujigi oli todennäköisesti Berkleyn Pulse värissä pumpkin chart. Viehe sai 
nopeasti lempinimekseen Antin kakka, koska maahantuojan nokkamies Antti 
Isoniemi antoi niitä käyttööni ja ne haisivat pahalle.

Jotkut suosivat jigin sisään sijoitettuja räminäkuulakapseleita. Mikäli run-
gon sisään tunkee kolme kappaletta kapseleita, on meteli jo melkoinen ja 
ihmisenkin kuultavissa.

Eräs maahantuoja vannoo valkosipulilta tuoksuvien tussien nimeen. Ha-
justa en tiedä, mutta tussien väriefektin tuoman tehon olen itsekin katkerasti 
päässyt toteamaan. Vaaleansävyisten jigirunkojen värjääminen on itse asiassa 
aika hauskaa puuhaa. Vaikeinta on vain tehdä kahta samanlaista, joten hauki 
sattuu nappaamaan parhaan ottijigin.

Olen myös kuullut tarinoita kalastajista, jotka karhentavat liukaspintaiset 
jigipyrstöt hiekkapaperilla ennen kalastusta saadakseen niistä vioittuneen ja 
syödyn näköisiä. Paperin karkeusaste ei ole tiedossani.

Yksi valopäistä puolestaan keittää jäykkäpyrstöiset kalajiginsä kiehuvassa 
vedessä ennen kalastusta saadakseen pyrstöistä elävämpiä.

Kokonaisuutena ko-
keilunhaluisille todet-
takoon, että erikoiso-
minaisuudet voivat 
vaikuttaa saaliiseen pal-
jonkin juuri silloin, kun 
kalaa on vaikea saada 
ottamaan. Syönnin ol-
lessa edes jollakin taval-
la päällä vaikuttavat ka-
lantuloon ensisijaisesti 
pään paino, jigin väri ja 
malli sekä oikea uitto-
tekniikka.

Valkosipulitusseilla 
saat värjättyä jigisi 
lähes minkälaisiksi 
haluat. Ylimpänä  
Banjo kaupan  
väreissä.

innostavalla tavalla. Toki hyvän päi-
vän sattuessa haavit näyttäytyivät 
vesirajan alapuolella myös kalaji-
gien käyttäjillä, mutta väitän, että 
näin kävi harvemmin kuin matoji-
gillä kalastaneilla.

Nyt asiaan on tullut korjausta, 
kun markkinoille on ilmestynyt peh-
meämmästä aineesta valmistettuja 
puolalaisia Relax Kopyto -kalajige-
jä, jotka sivakoivat vesimassaa pyrs-
töllään kuhia miellyttävällä tavalla. 
Niiden pyrstössä on leveät urat, joi-

den ansiosta uinti on eloisampaa ja 
pyrstöosa näyttää isommalta. Lisäk-
si värivalikoima on laaja.

Kopyton kalastavin koko on 
kolmetuumainen, mutta neljä-
tuumaisiakin kannattaa kokeilla. 
Kalastavuudessaan ne haastavat 
parhaatkin matojigit, ainakin syön-
nin ollessa kohdallaan. Löytyykö 
puolalaisista sitten varsinaisia jätti-
kuhien kaatajia, kuten joistakin ma-
tojigeistä, on sitten asia erikseen. 
Testattavaa riittää.

Kuhan jigaus iltahämärässä voi olla joskus vaikeaa kalojen noustessa 
ylempiin vesikerroksiin.
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L Tenttasin vähän muutenkin 
myyjän kalastustaitoja ja ha-
vaitsin, että hänen mielestään 
asiakas oli aina väärässä. Putiik-
ki sulki myöhemmin ovensa lo-
pullisesti.

Omat kokemukseni jigivärien 
vaikutuksesta saaliin määrään 
ovat murskaavan erilaiset. Räi-
keimpänä esimerkkinä tietyn 
värin ylivoimaisesta toimivuu-
desta muihin nähden voidaan 
pitää avocado red flaken toimi-
vuutta taannoisena kesäpäivä-
nä Kirkkonummen vesillä.

Kalastimme kuhaa yli 12 
metrin syvyisestä vedestä. Ku-
hat kävivät ronkkimassa jigejä 
lähes joka heitolla, mutta en-
simmäistäkään emme saaneet 
veneeseen. Kunnes kaveri pu-

Vuosia sitten kävin ostoksilla helsinkiläisessä  
kalastustarvikeliikkeessä hankkimassa jigihäntiä. 
Kyselin myyjältä eräiden sirppipyrstöisten jigien 
väriskaalan kapeudesta. Sain tuolloin tylyn  
vastauksen: ”Pyrstön värillä ei ole mitään väliä, 
jos jigi osataan uittaa kuhalle”.

Väri saa kuhaan värinää

jotti koukkuun Jig-A-Jon sirppi-
pyrstöisen kalajigin, jonka väri oli 
juuri tuo avocado red flake, suo-
meksi kuvailtuna siinä on läpikuul-
tavan tummanvihreä runko, jossa 
on punaisia hileitä.

Kuhat menivät aivan sekaisin 
nähtyään tämän väriyhdistelmän. 
Niiden iskuhalukkuus hämmensi 
minuakin niin paljon, että innos-
tuin hieman testailemaan. Katkai-
sin ensin jigistä pyrstön poikki, jol-
loin jäljelle jäi pelkkä runko. Heitin 
vieheen veteen ja sain veneen alta 
kuhan. Seuraavaksi lyhensin run-

koa lisää ja heitin veteen jigipään 
maustettuna puolikkaalla silikoni-
rungolla. Taas tuli kala.

Pelkkää parin sentin pätkää ku-
hat eivät enää hyväksyneet, mutta 
syönti jatkui saman värisillä ehjem-
millä jigeillä. Kokeilin testaamisen 
ilosta muitakin syvän veden ”su-
pervärejä”, mutta en saanut niillä 
tärppiäkään.

Vastaavanlaisia kalastusmaail-
man ”hifistelyyn” viittaavia tapahtu-
mia osuu kohdalle onneksi suhteel-
lisen harvoin. Ja edellä kerrotusta 
viisastuneena olen kalastanut sy-

vänteet lämpimän jakson aikana 
useammalla värillä kuin aiemmin. 
Yleensä sävyltään tummanvihreät 
runkovärit ovat antaneet parhaat 
saaliit.

Myös aurinkoisina syyspäivi-
nä pintavesien jo kylmettyä ku-
hat makaavat syvällä rinteiden 
pohjaosissa. Toisinaan niitä löytää 
oleskelemasta salmien pohjalta 
suurina parvina. Otaksun kalojen 
olevan syvänteissä lämmittelemäs-
sä tai valmistautumassa alkavaan 
talveen. Ainakin niiden pyynti on 
tuona ajanjaksona välillä todella 
hankalaa.

Pieni yksityiskohta  
voi ratkaista

Eräänä aurinkoisena syyspäivänä 
1990-luvun lopulla olimme löytä-

Peter Lahti

J i G i O P a S  e r Ä  9 – 2 0 0 9 35



neet kuhaparven suuren salmen 
pohjalta 15 metrin syvyydestä. 
Saimme muutaman reilun mittaka-
lan käyttäen 21-grammaista vasa-
rapäätä sekä Jig-A-Jon 6 matojigiä 
väriltään pumpkin (kurpitsa, ruskea 
pohjaväri, mustat pisteet).

Pian viimeinenkin tämän pum-
pkinvärinen pyrstö katkesi. Viritin 
tilalle samanlaisen kuusituumaisen 
matojigin, jonka väri oli craw. Se 
on lähes samanlainen ruskeapoh-
jainen, mutta ilman mustia pistei-
tä. Viidennen tärpittömän heiton 
jälkeen avasin kahvitermoksen ja 
rupesin miettimään, mitä kokeilisi 
seuraavaksi.

Availtuani jigirasiat pariin ker-
taan ja todettuani arsenaalin ti-
lanteeseen soveltumattomaksi, 
olin aikeissa jo luovuttaa. Sitten 
välähti. Keväisiltä taimenmatkoil-
ta oli laukkuun jäänyt tusseja, jois-
ta valitsin mustan. Painoin tussilla 
muutaman mustan pisteen vaa-
leanruskean matojigin runkoon 
ja linkosin pyydyksen kohti syvän-
teen pohjaa.

Kuha nousi kolmella heitolla pe-
räkkäin samasta suunnasta, josta 
hetkeä aikaisemmin en saanut pu-
raisuakaan. Muutamat tussilla teh-
dyt taikapisteet riittivät sillä kerral-
la naruttamaan pohjalla lymyilleet 
kuhat.

Hyviä kevätvärejä: kaksi Jig-A-Jon kaksiväristä Curly Tailia, Berkley 
Pulse Worm, Mann’s Predator, Jig-A-Jo Injector, Banjo ja Bass Pro Shop 
Grub.

Hyviä yövärejä: Bass Pro Shop Catepillar, Jig-A-Jo Curly Squealer ja 
Flipper Grub.

Syksylle passaavia värejä: Mann’s Predator, Kalin’s, Jig-A-Jo Triple Tail 
Minnow, Bass Pro Shop Grub, Jig-A-Jo Grub ja Jig-A-Jo Tricolor.

Jälkeenpäin olen värjäillyt tus-
seilla jigejä useinkin. Etenkin vaa-
leapohjaisiin väreihin on helppo 
lisätä omia iskupisteitä.

Tummempien häntien värikont-
rastin muuttamiseksi olen ostellut 
askartelukaupoista myös eri värisiä 
metallihileitä, jotka tarttuvat kuu-
mennettuihin runkoihin tai liimaa 
käyttämällä. 

Tee-itse

Aikoinaan jigihäntien käyttöikää 
oli lisättävä käyttämällä hyödyksi 
poikki menneet pyrstöt sekä run-
got. Käyttämällä pikaliimaa sekä 
kynttilänliekkiä voidaan rikkimen-
neistä tehdä edelleen toimivia.

Joskus tosin harmittaa, kun on 
askarrellut toimivan väri- ja mal-
liyhdistelmän, mutta kalat syövät 
sen nopeasti hajalle eikä vastaavia 
ole mukana. Olenkin oppinut vä-
säämään tee-itse-jigejä aina viiden 
kappaleen sarjoissa.

Kalastusvälineiden erikoisliik-
keiden jigihyllyt ovat onneksi 
nykyään niin kattavia, että jigien 
liimaamiseen ei enää ole pakot-
tavaa tarvetta. Takuuvarmat värit 
ovat olemassa, kunhan vain osaa 
poimia ottipelit valtavasta valikoi-
masta.

Indikaattorijigit

Vinkkejä jigivalintaan sekä opetta-
vaisia saaliskertomuksia voisi kirjoi-
tella sivutolkulla, mutta tärkeäm-
pää on löytää ns. indikaattorijigit 
sekä isojen kuhien jigit.

Indikaattorijigeissä on väriyhdis-
telmiä, jotka kalastettaessa paljas-
tavat kalojen oleskelu- ja ottipai-
kan. Väriyhdistelmä ei välttämättä 
ole kaikista kalastavin, vaan nimen-
omaisena tarkoituksena on kalojen 
löytäminen. Kalat käyvät näykki-
mässä näitä jigejä ja sehän osaa-
valle kalamiehelle riittää.

Seuraavaksi kalastaja heittää pai-
kan muutamalla suosikkivärillään 
ja saalista nousee.

Parhaat indikaattorijigit ovat 
mielestäni seuraavat: Berkley Po-
werBait Pulsen väri rainbow trout 
(kirjolohi), Jig-A-Jo Curly Squeale-
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rin väri killer sekä Bass Assassin Sea 
Shad valkoisena.

Lämpimien vesien parhaimmis-
toon yleisvärinä kuuluu tietenkin 
ruskearunkoinen ja keltapyrstöinen 
yhdistelmä. Sellainen on viisainta 
hankkia pakkiin niin kala-, mato- 
kuin sirppipyrstöisenä, sen verran 
hyviä tuloksia se on antanut.

Myös suurkuhille on löydettä-
vä omat vieheensä. Pitkäaikaiset 
testit osoittavat, että edellytykset 
isomusten naruttamiseen ovat tie-
tyillä malleilla ja väriyhdistelmillä 
selvästi pienempiä jigejä parem-
mat. Lohen perhokalastuksessa tä-
mä on ollut selvää ajat sitten. Tit-
tien ja toisaalta suurlohien perhot 
eroavat toisistaan. Erot saattavat 
olla pieniä, mutta ratkaisevia.

Pääasiassa pimeänä aikana ta-

Pimeään päivään, sateeseen ja usvaan tai hämärään sopivia värejä: 
Jig-A-Jo Triple Tail Minnow, kaksi Jig-A-Jon Curly Squealeria,  
6-tuumainen Kalin’s ja Jig-A-Jo Injector.

pahtuvaan suurkuhien pyyntiin 
varataan hivenen paksulankaisem-
pi painokoukku. Väriyhdistelmistä 
mainittakoon erilaiset vaaleansä-
vyiset mato- ja kalajigit.

Juuri ennen pimeää parhaiten 
toimivat pinkit, oranssipunaiset se-
kä läpikuultavan ruskeat kalajigit. 
Varsinkin Relaxin, Mann’sin sekä 
Bass Assassinin yli kolmetuumai-
set kalajigimallit ovat taivuttaneet 
vapoja luokille myöhäisillan kalas-
tuksessa.

On kuitenkin huomioitava, että 
suurkuhien määrä varsinkin me-
rialueilla on raskaan ammattika-
lastuksen avittamana sen verran 
pieni, että suosin kokeilevaa asen-
netta jigien värivalinnassa. Tässä 
olen pystynyt antamaan vain joi-
takin pääsuuntaviivoja.

Nämä kudun jälkeen pyydystetyt kirkkaat kuhat ottivat  
silakanväriseen matojigiin.
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