
Ilmaston lämmetessä lisääntyvä vesikasvillisuus 
voi hankaloittaa viehekalastusta. Mutta siihenkin 
on jo keksitty lääke – pohjapainojigaus.

◼ Pohjois-Amerikassa kehitetyt 
kalastustekniikat valuvat pikku-
hiljaa Suomen vesille Keski-Eu-
roopan tai Ruotsin kautta.

Atlantin takana pehmovieheillä 
(soft baits) pyydetään runsasta ka-
lalajikirjoa. Meillä puhutaan usein 
vain jigeistä, vaikka jigi tarkoittaa 
oikeastaan vain lyijyllä painotet-
tua koukkua, johon pehmoviehe 
pujotetaan.

Eräissä jigaamismuodoissa käy-
tetään painottamattomia koukku-
ja. Yksi tekniikoista on drop shoting, 
joka on vääntynyt meillä dropshot-
taamiseksi. Selkein suomennos 
voisi olla pohjapainojigaaminen. 
Se kuvaa hyvin sekä kalastustyyliä 
että siinä käytettäviä välineitä.

Pohjapainojigaamisessa siiman 
päähän kiinnitetään paino ja vas-
ta sen yläpuolelle painottamaton 
koukku, johon jigipyrstö pujote-
taan.

Painon vajotessa pohjaan viehe 
jää leijumaan pohjan yläpuolelle. 
Mitä pitemmälle painon yläpuolel-
le koukun kiinnittää, sitä kauem-
pana pohjasta viehe ui.

Drop shot -menetelmän juuret 
ovat vahvasti pohjoisamerikkalai-
sessa bassin kalastuksessa. Usein 
tiheän kasvuston seassa lymyile-
vää ahvenen sukulaista on pyydet-
ty tiputtamalla viehe painoineen 
suoraan kasvuston aukkoihin. Kos-
ka viehettä voi uittaa myös paikal-
laan, se sopii erityisen hyvin kasvil-
lisuusvyöhykkeillä kalastamiseen.

Pohjapainon avulla tarjottu pai-
nottamaton jigi ui aivan eri tavalla 
kuin perinteinen painopäinen ji-
gi. Kovasta kalastuspaineesta kär-
sivillä vesillä tämäkin on oleellinen 
asia. Vaikka kalat eivät olekaan jär-
jen jättiläisiä, oppivat nekin ajan 
mittaa varomaan tietyllä tavalla 
uivia vieheitä.

Kela ja vapa

Pohjapainojigauksella tavoitelta-
vat kalat ovat meidän vesissämme 
ahven ja kuha. Haukea tulee lähin-
nä sivusaaliina kuten yleensäkin ji-
gattaessa.

Nykyajan vaatimusten tapaan 
myös tähän lajiin valmistetaan 
erikoisvapoja, mutta keloina pal-
velevat sentään samat mallit kuin 
muussakin kevyessä kalastukses-
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Drop shot – po hjapainojigaus

Suuri Jigiopas, osa 3

sa. Alkuun pääsee toki tavallisella-
kin jigivavalla.

Drop shot -vapoja valmistetaan 
sekä haspeleille että hyrräkeloille 
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nojigaukseen. Sopiva paksuus on 
0,15–0,20 mm. Ohuemmat ovat lii-
an sotkuherkkiä ja kuluvat turhan 
nopeasti heitettäessä.

Kuitusiiman päähän tarvitaan 
vielä mono� ilitapsi, joka saa olla 
vavan mittainen. Koukku kiinnite-
tään siihen palomarsolmulla siten, 
että koukun kärki osoittaa ylöspäin. 
Kun solmu on kiristetty, pujotetaan 
siiman vapaa pää koukun silmukan 
läpi ylhäältä alaspäin. Kun siimasta 
nyt kiristetään, koukun varren pi-
täisi asettua lähes vaakatasoon ja 
koukun kärjen varren yläpuolelle.

Koukku sidotaan niin kauas sii-
man päästä kuin mitä suurimman 
kalastusetäisyyden oletetaan ole-
van pohjasta. Jos kalojen usko-
taan olevan enintään puolen met-
rin etäisyydellä pohjasta, haetaan 
koukulle paikka tämän mukaan sii-
man päästä mitaten.

Yleensä koukkua ei sidota met-
riä kauemmas siiman päästä, kos-
ka pitkän tapsin heittäminen on 
vaikeaa.

Välineistön virittely veneessä 
voi olla työlästä, joten helpointa 
on sitoa valmiita tapseja jo kotona 
ja säilöä ne esimerkiksi muovitas-
kuihin. Tapsin yläpäähän solmitaan 
pieni uistinrengas ja 30 senttiä sen 
alapuolelle koukku niin, että sen 
kärki on kohti uistinrenkaan puo-
leista tapsin päätä.

Tapseja voi sitoa valmiiksi eri ko-
koisilla ja tyyppisillä koukuilla. Näin 
jigipyrstön tyypin tai koon vaihdon 
yhteydessä tai pohjatärpin jälkeen 
voidaan myös tapsi koukkuineen 
vaihtaa nopeasti.

Uistinrenkaan ja kalastussiiman 
päähän sidotun lukon yhdistelmää 
on huomattavasti kätevämpi käyt-
tää kuin kiinnittää tapsi solmimalla. 
Ohut kuitusiima on erityisen haas-
tava solmittava esimerkiksi � uori-
hiilisiimatapsiin kylmässä ja tuulen 
tuivertaessa.

”Shotiksi” sopii tavallinen leika-
rilla varustettu, edullinen päärynä-
paino, mutta silloin menetetään 
vieheen ja painon välisen etäisyy-
den nopea säätömahdollisuus.

Dropshottaamiseen on nimittäin 
kehitetty oma painotyyppinsä, joka 
eroaa ripustustavan suhteen muis-
ta. Siimaa ei sidota siinä kiinni, vaan 
se vedetään erikoisesti muotoillun 

Drop shot – po hjapainojigaus
sopivilla rengastuksilla ja kahvoilla. 
Kelatyyppien välinen paremmuus 
on lähinnä tottumuskysymys. So-
piva koko löytyy yleensä malliston 

pienimmistä tai toiseksi pienim-
mistä keloista. Kookkaampi kela 
heikentää yhdistelmän tasapainoa 
ja käyttömukavuutta.

Välineiden virittely

Ohut ja venymätön mikrokuitu-
siima on paras valinta pohjapai-
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Tapsien säilytys ja vavan virittely
L Drop shot -tapseja voi tehdä valmiiksi erikokoisilla ja -tyyppisillä koukuil-
la. Vesillä oltaessa on isompaa koukkua vaativan pyrstön kanssa helpointa 
vaihtaa koko tapsi.

Olen sitonut kalastussiiman jatkoksi Spron Power Swivel -leikarin. Nämä 
Japanissa valmistetut pikkuleikarit ovat uskomattoman kestäviä. 15 kiloa kes-
tävän leikarin pituus on vain 8 mm ja halkaisija pari milliä. Sen saa pujotettua 
vaivatta pienimpienkin vaparenkaiden läpi.

Kun leikari on pujotettu läpi vaparenkaista, kiinnitän siihen duolock-lukon 
avaamalla siitä molemmat päät. Näin tapsien kiinnittäminen ja vaihtaminen 
käy nopeasti.

Pohjapainojigaamisessa tarvittavan tapsin mitaksi riittää yleensä metri. 
Sopivimmat raaka-aineet ovat ohut nylonsiima tai fluorihiilisiima (fluorocar-
bon). Jälkimmäinen on kallista, mutta hankauskestolta ylivertaista ja kestää 
yllättävän hyvin hauenkin hampaissa.

Ensin kiinnitetään koukku noin 20 sentin päähän tapsin päästä. Kun se on 
paikoillaan, tapsin päähän sidotaan pieni uistinrengas, joka on helppo kiin-
nittää nopeasti kalastussiiman päässä olevaan lukkoon.

Valmiit tapsit olen säilönyt pieniin läpinäkyviin muovitaskuihin, joista nä-
kee koukun koon. Muovitasku puristaa hieman tapsia ja estää sotkeutumi-
sen.

leikarin leukojen väliin.
Ideana on, että painon kokoa 

tai paikkaa on äärimmäisen nopea 
vaihtaa. Paino saadaan irti nykäi-
semällä siimasta leikarin vierestä 
alaspäin. Tämän jälkeen sen paik-
kaa voidaan muuttaa siimassa lä-
hemmäs tai kauemmas vieheestä.

Tavallisimmat drop shot -painot 
ovat joko pallomaisen pyöreitä 
tai pitkulaisia lieriöitä. Lieriöt ovat 
omimmillaan kivikkopohjilla, sillä 
ne eivät kiilaudu kovin helposti ki-
vien väleihin.

Olen tilannut drop shot -leikarei-
ta 10 kappaleen pusseissa, jolloin 
niiden hinta oli noin 15 senttiä kap-
pale. Isommissa erissä hinta painuu 
huomattavasti halvemmaksi.

Pohjapainojigaamiseen soveltuvia jigipyrstöjä.

Drop shot -painot tunnistaa erikoisesta  
leikarista. Ylärivissä kaksi painomerkinnöillä  
varustettua Normarkin painoa ja kaksi pitkulaista  
StandOutin painoa. Alarivissä irtoleikareista ja  
rasiassa myytävistä edullisista päärynäpainoista 
uistinrenkaan avulla itse kasattuja painoja. 

Pohjapainojigaamisessa käytetään kärki ylöspäin 
uivia yksihaarakoukkuja. Mutkavartiset  
StandOut-koukut ja lyhytvartiset isokitaiset  
koukut ovat tavallisimpia. Kuvassa ylimpänä oleva 
offset-koukku sopii myös mainiosti isompien  
kalajigien uittamiseen.

Kytken leikarin pikkuruisella uis-
tinrenkaalla kiinni painoon, jolloin 
yhdistelmästä tulee aivan yhtä 
toimiva kuin ”oikeakin” drop shot 
-paino, mutta huomattavasti edul-
lisempi. Lisäksi tällä menetelmällä 
saatavilla olevien painojen koko-
haitari on laaja. Suurin osa varsi-
naisista drop shot -painoista on 4–
20-grammaisia, mutta itse tehdyt 
30–40 gramman painot ovat syvis-
sä, virtaavissa salmissa parempia.

Koukku oikeaan asentoon

Pohjapainojigauksessa koukku on 
vaakatasossa kärki ylöspäin. Kiinni-
tystapaa varten on kehitetty jouk-
ko koukkutyyppejä.

Valtaosa drop shot -erikoiskou-
kuista on isokitaisia, lyhytvartisia 
ja yksihaaraisia. Usein viehepak-
kausten mukana seuraa sopivia 
koukkuja. 

Suoravartisissa yksihaarakou-
kuissa on tärkeää, että silmukka 
on suorassa. Jos sitä on taivutettu 
ylä- tai alaviistoon, myös viehe kal-
listuu vinoon, mikä vähentää kalas-
tavuutta.

StandOut-koukut poikkeavat 
selvästi perinteisistä yksihaara-
koukuista, sillä rakenteensa ansi-
osta ne pysyvät kaikissa tilanteissa 
oikeassa asennossa. Niiden varsi on 
taivutettu kahdelle mutkalle. Tapsi-
siimaa ei solmita silmukkaan, vaan 
palomarsolmu sijoitetaan koukun 
varren mutkaan ja vain painolle 

kulkeva tapsisiiman pää pujote-
taan silmukan läpi. StandOut-kouk-
ku pysyykin varmimmin halutussa 
vaaka-asennossa.

Drop shot -koukkujen ongelma-
na on lyhytvartisuus, mikä rajoittaa 
käytettävien jigipyrstöjen kokoa. 
Yli 10-senttisiä pyrstöjäkin voi toki 
uittaa, mutta tuloksena on yleensä 
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pelkkä tärppi, kun koukun kärki jää 
turhan kauas kalan suusta.

Pitkävartisia offset-koukkuja ei 
alun perin ole suunniteltu pohja-
painojigaukseen, mutta Keski-Eu-
roopassa kuhaa dropshottaavat 
ovat todenneet ne erinomaisiksi 
isompien pyrstöjen kanssa.

Erityisen hyvin offset-koukkui-
hin sopivat kalan malliset vatsa-
halkiolla (engl. hook slot) varuste-
tut jigipyrstöt, kuten vertikaali- eli 
pystyjigauksessa paljon käytetty 
Fin-S-Fish-mallisto. Tällainen pyrs-
tö kiinnitetään koukkuun pääs-
tään, koukun varsi kulkee vapaana 
vatsahalkiossa ja kärki pujotetaan 
vieheen selän läpi takaosasta. Näin 
viehe jää huomattavasti eloisam-
min liikkuvaksi kuin halkioton vas-
taava pyrstö.

Toinen Keski-Euroopassa käy-
tetty tapa isompien pyrstöjen 
tartutuskyvyn parantamiseen on 
pystyjigauksesta tutun tapsillisen 
lisäkoukun käyttö vieheen taka-
osassa. Lisäkoukun tapsi on hel-
poimmin kiinnitettävissä Stand 
Out-koukun varren mutkaan.

Drop shot -silmukan korvaajat
L Useimmissa varta vasten pohjapainojigaukseen suunnitelluissa vavoissa on 
valmiina silmukka painon lukitsemiseksi siirtymien ajaksi. Jos sitä ei ole, sellai-
sen voi ostaa vapatarvikkeita myyvistä nettikaupoista ja kiinnittää sen itse.

Toinen vaihtoehto on ostaa pikakiinnitteisiä drop shot -painojen kulje-
tuslukkoja. Saksassa olen nähnyt myynnissä muoviholkkeja, jotka painetaan 
kiinni vapaan. Holkin kyljessä on vavan suuntainen halkio, johon siima pujote-
taan. Kiristettäessä siimaa paino painuu holkkia vasten ja pysyy paikallaan.

Yksinkertaisin ratkaisu kuljetuspulmaan on kuitenkin tarranauha. Tilasin 
omaan käyttööni pari Bass Pro shopin valmista drop shot -tarranauhaa. Kah-
den nauhan pakkauksella oli hintaa muutama dollari.

Nauha koostuu kahdesta yhteen ommellusta pätkästä, joista pitempi kiin-
nitetään vavan aihion ympäri. Siima painon yläpuolelta sujautetaan pikkulä-
pän alle. Kun pikkuläppä painetaan kiinni, siima ja paino pysyvät mukavasti 
paikoillaan.

Ratkaisu on toimiva, vaikkakaan ei aivan yhtä hyvä kuin oikea silmukka. 
Käsistään vähänkään kätevä askartelee itsekin yksinkertaisen tarrakiinnit-
timen.

Bass Pro Shopin versio vapaan kiinnitettävästä drop shot -silmukan 
korvikkeesta.

ahvenen pohjapainojigaamisessa. 
Hidas uitto ja pitkät kelaustauot 
antavat kaloille mahdollisuuden 
haistella ja maistella luonnonsyöt-
tiä kunnolla. Silloin myös isot särki-
kalat ilmestyvät saaliskirjoon.

Valtaosa pyrstöistä on varsin 
pieniä, pituudeltaan 5–10 cm, ja 
useimmat ovat hyvin hoikkia. Ly-
hytvartisessa koukussa ison ja pak-
sun pyrstön kanssa lopputuloksena 
on usein pelkkä varovainen tärppi.

Tiedän joidenkin saksalaisten 
käyttävän pystyjigauksessa suo-
situilla lisäkoukulla varustettuja 
isompia 12–15 cm:n mittaisia pyrs-
töjä kuhan pohjapainojigauksessa. 
Toinen vaihtoehto on käyttää pit-
kävartisia offset-koukkuja ja vatsa-
halkiollisia pyrstöjä. Ilman vatsahal-
kiota pyrstön pujottaminen nätisti 
pitkävartiseen koukkuun on lähes 
ylivoimaista.

Tuplashotti

Siiman päässä oleva paino voidaan 
korvata myös tavallisella jigipäällä ja 
pujottaa siihen perinteinen pyrstö. 
Näin saadaan tuplaviehe, jossa toi-
nen ui erilaisella liikkeellä hieman 
ylempänä. Osa amerikkalaisista bas-
sin kilpakalastajista käyttää tätä me-
netelmää. Yleensä siimassa ylempä-
nä uivassa drop shot -koukussa on 
hieman pienempi viehe kuin siiman 
päässä uivassa jigipäässä.

Toinen tapa käyttää tuplaviehei-
tä on sitoa tapsiin kaksi drop shot 
-koukkua 20–40 sentin välein, jol-
loin toinen ui lähempänä pohjaa.

Molemmilla systeemeillä tulee 
heitettäessä yllättävän vähän sot-
kuja.

Uittotekniikka

Pohjapainojigauksessa viehe saa-
daan uimaan koko ajan halutulla 
etäisyydellä pohjasta.

Tällä vältetään viehemenetyk-
siä, sillä pohjatärpissä siima katke-
aa useimmiten painoleikarin leu-
kojen kohdalta ja siimaan voidaan 
sen jälkeen helposti kiinnittää uusi 
paino. Kun painoa ei tarvitse edes 
sitoa siimaan, toimenpide on hy-
vin nopea.

Viehe voidaan myös tarjoilla hy-
vin hitaalla uitolla ja uittaa pitkiä ai-
koja jopa paikallaan. Tästä on suuri 
etu etenkin passiivista kalaa tavoi-
teltaessa.

Painosta riippumatonta uittoa 
voidaan hyödyntää myös siirryttä-
essä syvempään veteen tai salmiin, 
joissa on voimakas virtaus. Isom-
malla painolla päästään nopeam-
min pohjaan ja saadaan pidettyä 
parempi tuntuma vieheen uinnin 
kärsimättä. Perinteisessä jigaami-
sessa raskaalla päällä saatava hyvä 
tuntuma ja nopea pohjan tavoit-

Vieheen tulee asettua vaaka- 
tasoon siiman päässä roikkuvan 
painon vaikutuksesta.

Sopivat vieheet

Pohjapainojigaukseen on tietysti 
kehitetty myös omia pyrstömalle-
ja, joista suurimmalla osalla ei ole 
omaa uintiliikettä tai se on hyvin 
vaatimaton. Liikkeen synnyttää jo-
ko kalamies vapaa liikuttelemalla 
tai veden virtaus yhdistettynä pai-
non liikkeisiin pohjaa pitkin.

Kalan mallisista jigeistä tähän 
kalastustyyliin sopivat esimerkiksi 
Stormin ProMinnow ja WildEye Fi-
nesse Minnow sekä edellä mainittu 
Lunker Cityn Fin-S-Fish. Lisäksi käy-
tetään erilaisia matopyrstöjä, jotka 
ovat joko suoria tai vain aavistuk-
sen kaarevia.

Tavallisia sirppipyrstöjä tai vas-
taavia omalla uinnilla varustettuja 
pyrstöjä ei juuri näe.

Drop shot -pyrstöt ovat yleensä 
tavallista pehmeämpää materiaa-
lia. Ajatuksena on, että pienetkin 
siiman liikkeet ja veden virtaukset 
saisivat vieheeseen eloa.

Oikea kastematokin tai kaksi sa-
massa koukussa käyvät varsinkin 
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taminen heikentävät usein kalas-
tavuutta.

Pelkkään koukkuun pujotettu 
pehmoviehe reagoi pienimpiinkin 
vavan, siiman ja veden liikkeisiin. 
Jos viehettä halutaan uittaa pai-
koillaan, vavan liikettä voisi kutsua 
lähinnä värisyttämiseksi tai amerik-
kalaisten bassin kalastajien tapaan 
tanssittamiseksi. Vavan kärjen liike 
on silloin korkeintaan 20 senttiä. 
Tanssittamisen aikana paino pysyy 
pohjassa. Lyhyen paikallaan väri-
syttelyn jälkeen painoa nykäistään 
jonkin matkaa kalastajaa kohti ja 
värisyttely aloitetaan uudestaan.

Tällä tekniikalla heittoon käytet-
ty aika pitenee selvästi jigaamisen 
verrattuna ja sen kattama alue on 
käyty huolella lävitse. Viehe pysyy 
pitkään paikallaan makaavan pas-
siivisenkin kalan edessä madaltaen 
iskukynnystä.

Toinen uittotapa on hypäytellä 
painoa lyhyillä nykäyksillä eteen-
päin kuten jigatessa. Painon osut-
tua pohjaan kannattaa pitää kui-
tenkin tavallista pitempi tauko, 
koska viehe jatkaa tehokasta ka-

lastamista vajoamalla hitaasti koh-
ti pohjaa.

Kolmas tekniikka sopii virtaaviin 
vesiin. Siinä siima kiristetään pai-
non saavutettua pohjan, mutta vä-
ristelyiden sijaan annetaan lähinnä 
virran uittaa viehettä. Liikkeen te-
hostamiseksi vieheen joutuu kiin-
nittämään koukkuun hieman poik-
keavasti.

Koukun kärkeä ei työnnetä vie-
heeseen päästä, vaan jonkin mat-
kaa pään takaa. Virran paine saa 
näin kiinnitetyn vieheen tekemään 
sivuliikkeitä. Parhaimmillaan vavan 
paikallaan pitämisestä huolimatta 
viehe ui pienen matkaa puolelta 
toiselle virrassa paikallaan pysyt-
televän pikkukalan tapaan.

Hollannissa on yleinen tapa käyt-
tää kuhan pystyjigauksessa kahta 
vapaa kalastajaa kohti. Kädessä 
pidettävän vavan lisäksi viritetään 
drop shot -vapa telineeseen niin, 
että paino joko laahaa pohjaa tai 
osuu siihen ajoittain. Painon epä-
tasainen kulku pitkin pohjaa uittaa 
vieheitä riittävästi, jotta kuhat iske-
vät tähänkin pyytöön.

Huonolla syönnillä paino on usein siirrettävä aivan vieheen lähelle. 
Tämä ahven iski aivan pohjan tuntumasta.

Vieheen uintisyvyys pohjan ylä-
puolella riippuu paitsi koukun etäi-
syydestä painosta myös painosta 
vavan kärkeen kulkevan siiman kul-
masta. Jos siima on pohjan suun-
taisena, myös viehe on kiinni poh-
jassa. Suoraan veneen alla viehe ui 
vastaavasti kauimpana pohjasta.

Tavallisin tapa uittaa pohjapaino-
jigiä rannalta on pitää vapaa pystys-
sä, jolloin viehe saadaan kulkemaan 
mahdollisimman etäällä pohjasta. 
Sitä uitetaan vain kelaamalla. Vavan 
asento pysyy koko ajan lähes pystys-
sä. Mitä pidempi vapa, sitä parem-
min viehe pysyy irti pohjasta pitkis-
sä heitoissa ja loivissa rannoissa.

Rannalta kalastajalle sopiva vavan 
pituus saakin olla 2,1–2,5 m, Kes-
ki-Euroopassa käytetään jopa 2,7 
metrin mittaisia vapoja tähän lajiin. 
Veneessä pärjää puolisen metriä ly-
hyemmillä, 180–210 cm vavoilla.

Pidentämällä vapaa tuntuma 
vieheeseen väistämättä kärsii aa-
vistuksen verran. Samalla kasvaa 
myös vavan paino.

Noin sadan gramman kokonais-
painoon pitäisi saada sopimaan 
vielä kelakiinnike ja vaparenkaat. 
Kehitys on suuntautunut jo jonkin 
aikaa lähes kaikissa vapatyypeissä 
entistä kevyempiin renkaisiin. Sitä 
on toteutettu entistä ohuemmilla 
keraamisilla tai ruostumattomasta 
teräksestä valmistetuilla sisäosilla.

Pohjapainojigaukseen tarkoite-
tuissa vavoissa on yleisimmin kär-
kirenkaan lisäksi 7–8 pientä, yksi-
jalkaista rengasta. Pienenkin lukon 
pujottaminen renkaiden läpi on 
mahdoton tehtävä.

Heittopainot ja jäykkyys

Painon tehtävä on lähinnä mahdol-
listaa heitot ja viedä viehe pohjan 
tuntumaan. Kalastustekniikasta 
johtuen painon koolla on hyvin vä-
häinen vaikutus vieheen uintiin.

Useimmissa pohjapainojigauk-
seen tarkoitetuissa erikoisvavoissa 
pienimmät valmistajien suosittele-
mat heittopainot ovat luokkaa 3–5 
g. Näin kevyillä painoilla kalastami-
nen voimakkaasti virtaavissa tai sy-

L Tavallisessa jigikalastukses-
sa ohut, hyvin vettä leikkaava, 
venymätön kuitusiima saa jigin 
vajoamaan turhankin nopeas-
ti ja eräissä tilanteissa kalasta-
vuus kärsii siitä.

Pohjapainojigaamisessa ti-
lanne on toinen, sillä siiman 
päähän kiinnitetty paino vie 
koosta riippumatta vieheen ai-
noastaan pohjan tuntumaan, 
jossa kalastaja voi uittaa sitä 
hyvin hitaasti. Viehe ei ison-
kaan puntin kanssa ”kolahda” 
pohjaan, vaan säilyttää kalas-
tavan uintinsa koko ajan.

Venymätön siima parantaa 
perinteiseen monofiiliin ver-
rattuna tuntumaa oleellisesti. 
Se ei kuitenkaan poista vavan 
merkitystä. Myös pohjapaino-
jigivavan tärkeimpiin tunnus-
merkkeihin kuuluu hyvä tuntu-
ma. Tämä onnistuu kevyellä ja 
riittävän jämäkällä rakenteella.

Hiilikuitu on lasikuituun ver-
rattuna ylivertainen rakennus-
aine. Uudet biokuidulla seoste-
tut hiilikuidut tuottavat myös 
hyviä aihioita, joissa yhdisty-
vät keveys, tuntumaan tarvit-
tava jäykkyys sekä tähän lajiin 
riittävät heitto- ja väsytysomi-
naisuudet.

Uusien kuitujen myötä val-
mistajat lupaavat entistä kes-
tävämpiä vapoja. Esimerkik-
si biokuitua pohjapaino- ja 
pystyjigausvapoihinsa lisäävä 
Shimano ilmoittaa vapojensa 
myös kevenevän entisestään. 
Hyvän kuvan keveydestä saa 
tarkastelemalla testivapojen 
painoja. Kymmenestä kuusi 
painaa vain 100–120 g.

Vavasta mittaa

Pohjapainojigaus tapahtuu 
pääasiassa heittäen rannalta tai 
veneestä. Rannalta kalastetta-
essa pitempi vapa on perustel-
tu valinta, veneellä liikuttaessa 
vavan pituudella ei ole yleen-
sä uiton kannalta yhtä paljon 
merkitystä.

Jigikalastuksen kulmakiviä on hyvä tuntuma 
vedenalaisiin tapahtumiin. Mitä huonompi 
syönti, sitä tärkeämpää on tuntea viehettä  
varovaisesti tavoittelevan kalan aikeet.  
Pohjapainojigaus ei näiltä osin eroa muusta 
jigaamisesta.

Jari rannisto

Hyvän drop s hot -vavan ainekset
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kärjelle tulevat nypäykset ja täri-
nät paljon paremmin kuin paksun 
pehmusteen alta on koskaan mah-
dollista tuntea.

Valmistajat ovat toteuttaneet tä-
män hieman eri tavoin, tosin osa ei 
ole kiinnittänyt asiaan mitään huo-
miota. Yleinen tapa on joko jättää 
kelan yläpuolella oleva etupeh-
muste tai -kahva pois tai käyttää 
hyvin lyhyttä pehmustetta. Tällöin 
etusormea voi pitää aihiolla. Toinen 
ratkaisu on muotoilla pehmustei-
ta niin, että kelakiinnikkeen vasta-
puolella aihio on paljaana.

Ennen ostopäätöksen tekoa on-
kin syytä kiinnittää vapaan kela ja 
pitää sitä kalastusotteella kädessä. 
Jos kohtuullisen luonnollisella ot-
teella saa tuntuman suoraan aihi-
oon, on onnistuneen ostoksen to-
dennäköisyys parempi.

Hyvän tuntuman tavoittelun takia 
pohjapainojigauksen erikoisvavat 
valmistetaan hiilikuidusta, ne ovat 
usein kärkitoimisia ja aihio on keve-
ydestään huolimatta varsin jäykkä. 
Tällä yhdistelmällä viesti vavan kär-
jestä kulkee parhaiten tyveen.

Jos vertikaalijigivavoissa yksi-
osaisuus on vakioratkaisu, niin 
pohjapainojigausvapojen yli kah-
teen metriin nouseva pituus ohjaa 
valmistajia ja maahantuojia väki-
sinkin kohti kaksiosaisuutta. Vaikka 
yksiosaisessa aihiossa toiminnan, 
painon ja kestävyyden optimointi 
on varmasti helpompaa, yli kaksi-
metrinen yksiosainen vapa on jo 
niin hankala kuljetettava, että se 
karsii väkisinkin ostajakuntaa.

Viehelenkki

Heitto- ja vetovavoissa on perin-
teisesti käytetty viehelenkkinä jon-
kinlaista terässilmukkaa, johon vie-
heen koukun saa kiinnitettyä.

Pohjapainojigivavassa sellainen 
ei toimi lainkaan, sillä paino roik-
kuu siimassa useimmiten 10–60 
cm vieheen alapuolella. Jos kou-
kun kiinnittää viehelenkkiin, jää 
siiman päässä roikkuva paino va-
paasti heilumaan ja keittämään sii-
masoppaa.

Siksi lenkki on painon kiinnittä-
miseen. Käytännössä siima pujote-
taan lenkin ja vavan aihion väliin. 
Kun siima kelataan sisään, puristuu 
paino lenkkiä vasten ja siima kiris-
tyy. Suurin osa lenkeistä on suunni-
teltu vielä niin, että niihin saa kiin-
nitettyä myös vieheen koukun.

Ilman toimivaa lenkkiä painon ir-
rottaminen siiman päästä jokaisen 
siirtymän ajaksi tietää turhaa ajan-
hukkaa. Lisäksi irtonainen, muo-
doltaan enemmän tai vähemmän 
pyöreä paino häviää veneessä hel-
posti, jos sitä ei irrottamisen yhte-
ydessä siirretä rasiaan.

Hyvän drop s hot -vavan ainekset

vissä salmissa sekä kovassa tuules-
sa on lähes toivotonta. Itse lähtisin 
tarjoamaan sellaisiin oloihin 20–30 
g:n painoa. 

Mielestäni paras lähtökohta va-
paa valittaessa onkin tarkastella 
painosuosituksen ylärajaa. Jos va-
van kapasiteetti loppuu valmis-
tajan mielestä jo 15 grammassa, 
kalastaja joutuu antamaan paljon 
tasoitusta hankalissa oloissa. Sen 
sijaan on aika saman tekevää, ovat-
ko keveimmät järkevästi heittämi-
seen soveltuvat painot 4-, 8- tai 12-
grammaisia.

Yhtä tärkeää, kuin vavan soveltu-
vuus oikeille heittopainoille, on ai-
hion toiminta viehettä uitettaessa. 
Pohjapainojigauksessa uittotauot 

ovat tavallista pitempiä. Saksalai-
nen kalastusguru Dietmar Isaiasch 
kertoo pitävänsä ahventa kylmäs-
sä vedessä kalastaessaan jopa puo-
len minuutin kelaustaukoja. Valta-
osa tärpeistä tulee näiden taukojen 
aikana.

Kalastajan pitäisi pystyä tunte-
maan varovaisimmatkin tärpit. Ka-
lallahan ei ole mitään tarvetta iskeä 

vieheeseen vauhdilla, koska ”saa-
lis” on lähes paikoillaan. Varovainen 
imaisu riittää.

Tuntuma syntyy kahta kautta. 
Ensinnäkin aihion rakenteen mer-
kitystä ei voi liikaa korostaa. Lähes 
yhtä tärkeää on kelakiinnikkeen ja 
kahvan muotoilu. Suoraan vavan 
aihion päällä lepäävät sormet vä-
littävät varovaisimmatkin vavan 

▼ Viehelenkkiin ei kiinnitetä vieheen koukkua 
vaan paino.

▶ Vapojen 
höyhensarja-
laisilla on pai-
noa vain kar-
van päälle 100 
grammaa yli 
kahden metrin 
pituudesta 
huolimatta.
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tettiin kymmenen. Suurin osa niistä 
kantaa drop shot -mallimerkintää, 
mutta osa on lähempänä tavalli-
sia jigivapoja, mikä ei sinällään tee 
niistä sopimattomia tähänkään ka-
lastustapaan.

Suurimmat erot vapojen välillä 
ilmenevät heittopainosuosituksis-

L Drop shot -tekniikan vähäiseen 
suosioon meillä on varmasti ollut 
sopivien välineiden, erityisesti eri-
koispainojen ja jigipyrstöjen puut-
tuminen kaupoista.

Tälle kaudelle oli jo oikeastaan 
kaikkia tarvikkeita tarjolla. Myös 
erikoisvapoja, joista testiin kelpuu-

Testissä arvioitiin vapojen soveltuvuutta  
pohjapainojigaukseen. Arvostelukohteina olivat 
aihion toiminta kalastettaessa ja kalaa väsytettä-
essä sekä kahvan toteutus kalastusmukavuuden  
ja -tuntuman kannalta.Jari rannisto

Drop shot -vavat verta ilussa

sa ja kahvaosan toteutuksissa.
Vertailussa haluttiin ensimmäi-

seksi selvittää, mille heittopainoille 
vavat oikeasti sopivat. Tämä toteu-
tettiin heittämällä kaikki 10 vapaa 
lävitse yhteen kyytiin 5, 10, 15, 20, 
25 ja 30 gramman painoilla.

Testikeloissa käytettiin pääasias-

sa punottuja 0,15 mm:n siimoja ja 
reilun metrin mittaista 0,25 mm:n 
fluorihiilisiimasta tehtyä drop shot 
-peruketta. Vieheet olivat varsinkin 
ahvenelle sopivia 7–11 sentin mit-
taisia Stormin Pro Minnow- ja Wild 
Eye Finesse Minnow- sekä Lunker 
Cityn Fin-S-Fish-pyrstöjä, joita ui-
tettiin yhdellä drop shot -koukul-
la. Selvästi eniten peliaikaa saivat 
helppokäyttöiset StandOut-kou-
kut.

Testikaloina saivat kunnian pal-
vella ahvenet ja kuhat. Syksyllä 
kalastus tapahtui pääosin merellä 
6–12 m:n vedessä. Keväällä ja alku-
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kesällä se painottui selvästi mata-
lampaan veteen.

Kaikki testivavat on tarkoitet-
tu käytettäviksi haspelien kanssa. 
Drop shot-vapoja valmistetaan 
myös hyrräkeloille, mutta jostain 
syystä ne puuttuvat maahantuoji-
en valikoimista.

Kymmenen kokelasta

Drop shot -vapoja yhdistävä tekijä 
on keveys yhdistettynä nykyaikais-
ten kuitujen hyviin ominaisuuksiin. 
Kuitutekniikka kehittyy rajusti ja 
uudet innovaatiot päätyvät nope-
asti myös kalastusvälineisiin.

Drop shot -vavat verta ilussa

Porkkanakuidusta valmistetuis-
ta vavoista on kirjoitettu Erässä jo 
aiemmin. Tälläkin kertaa mukana 
oli kaksi Carrot Stix -vapaa. Biokui-
tua on seostettu hiilikuidun sekaan 
myös Shimanon Speed Masterissa, 
vaikka sitä ei markkinoinnissa ole-
kaan tuotu yhtä näkyvästi esille. 
Heittotuntumaltaan molemmat 
vavat ovat erinomaisia. Keveyteen 
yhdistyy jämäkkyys ja varsin laaja 
heittopainoalue.

Pohjois-Amerikassa yksiosaiset 
heittovavat ovat noin parin metrin 
mittaisissa vavoissa varsin yleisiä. 
Yksiosaisuudella päästään periaat-
teessa parempaan ja vahvempaan 
aihioon liitosten puuttuessa. Toi-
sessa vaakakupissa on taas hanka-
lampi kuljetettavuus.

Kaikki yksiosaiset vavat päätyivät 
testissämme kärkipäähän, mutta 
aihion yksiosaisuuden edun merki-
tys on pieni. Näissä vavoissa olivat 
muutkin ominaisuudet kohdillaan. 
Lisäksi kaksi kärkisijaa kirjattiin lo-
pulta kaksiosaisille vavoille.

Vapoja yhdistäviä piirteitä ovat 
keveyden lisäksi kohtuullisen run-
sas ja kevyt rengastus. Painon mi-
nimoinnin seurauksena renkaat 
ovat usein niin pieniä, että tavan-

▲ Kädensijan muotoilu vaikuttaa kalastus- 
herkkyyteen. Berkley ja Shimano ovat  
muotoilleet kahvansa voimakkaasti suoran aihio-
kontaktin saamiseksi, Savage Gear on hakenut  
samaa sirolla kädensijalla ja poistamalla  
pehmusteet kelankiinnikkeen edestä.

omaiset lukot eivät mahdu niistä 
läpi.

Kahvoissa paljon eroja

Drop shot -vavat ovat kevyinä, koh-
tuullisen jäykkinä ja kärkitoimisina 
erinomaisia välittämään tuntuman 
vieheestä vapakäteen. Osassa tä-
mä oleellinen ominaisuus on kui-
tenkin saatu pilattua onnettomalla 
kahvalla.

Herkkyyttä vaativissa kalastus-
muodoissa kalastajalla on oltava 
suora sormikontakti aihioon. Sik-
si eräistä vavoista puuttuu peh-
muste käytännössä kokonaan ke-
lakiinnikkeen etupuolelta. Tämä 
mahdollistaa otteen, jossa aihio 
jää ikään kuin kynän tapaan etu-
sormen ja peukalon väliin. Toisis-
ta on poistettu pehmusteet sormi-
en otekohdilta tai kelakiinnikkeen 
vastapuolelta. Kaikki ratkaisut an-
tavat loistavan tuntuman viehee-
seen.

Porkkanavavoissa toivoisi ke-
lankiinnikkeenä toimivalta kiris-
tysrenkaalta parempaa muotoi-
lua. Pitkän päälle se alkaa painaa 
sormiin. Ron Thompson kärsii 
jonkin verran samasta ongel-
masta.

Lenkki vain harvassa

Mielestäni viehelenkki kuuluu jo-
kaiseen vapaan. Drop shot -kalas-
tuksessa lenkin merkitys on vielä 
tavallistakin suurempi.

Drop shot -lenkki on ensisijaises-
ti suunniteltu siimaan kiinnitetyn 
painon lukitsemiseen kuljetuksen 
aikana. Carrot Stixien silmukka on 
tässä omaa luokkaansa, mutta nii-
den lisäksi asiallisella lenkillä on va-
rustettu vain Shimanon ja Savagea-
rin testivavat.

Ihmetyttää, kuinka muiden va-
pojen suunnittelijat säilövät yhdis-
telmiään siirtymien aikana.

Tasainen kärki

Testikymmeniköstä erottui eduk-
seen viisikko, joka keräsi neljä täh-
teä tai enemmän.

Lopullinen testivoitto ratkesi 
kaksintaistelussa Shimano Speed 
Master vastaan Savagear Drop 
Shotting CC30. Molemmat ovat 
tasapainoisia ja pohjapainojigauk-
seen erityisen sopivia vapoja.

Shimanon parempi aihio ratkaisi 
tällä kertaa pelin, mutta Savagear 
nappasi hyvä ostos -maininnan 
halvemmalla hinnallaan.

▲ Koska yllättävän monesta vavasta puuttui  
kelvollinen drop shot -lenkki painon ripustamiseen, 
niin Shimano saa näyttää tässä hyvää esimerkkiä.

▶ Tuntumaa ja herkkyyttä! Carrot Stixin  
suunnittelu on onnistunut, mutta kelankiinnikkeen 
muotoilussa on parantamisen varaa.
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Shimano Speedmaster Dropshot SMDS521MH, 
Savagear Drop Shotting SC CC30, Berkley Skeletor 
Dropshot SES 60 ML, Carrot Stix Drop Shottin’ MH, 
Carrot Stix Drop Shottin’ M.

Shimano Speed-
master Dropshot 

SMDS521MH
Hinta: 168 €
Pituus: 210 cm
Paino: 120 g
Viehesuositus: 3,5–28 g
Aihio: Hiili/biokuitua, kaksiosai-

nen.
Varustus: 1+8 yksijalkaista, sisuk-

seltaan keraamista vaparengasta, 
4-osainen solukumipehmuste, 
tyvessä tasapainotusmahdolli-
suus, drop shot -lenkki.

Arvio: Kahva muotoiltu siten, että 
sormet lepäävät suoraan aihiol-
la. Tuntuma vieheeseen on erin-
omainen. Suurentamalla hieman 
alinta rengasta vapa toimisi myös 
luokkaa isommalla kelalla.

Kiitämme:
+ kahvan muotoilua
+ kovaa kuljetusputkea
+ aihion ominaisuuksia 
Moitimme:
– drop shot -lenkin muotoilua
– liian pientä alinta vaparengasta

Erän suositus: Shimano Speed-
master Dropshot SMDS521MH 
on tunnokas vapa, jolla on ke-
vyen haspelikelan kanssa hyvin 
tasapainoista ja miellyttävää ka-
lastaa. Keveydestä huolimatta 
vavalla pystyy heittämään vielä 
25–30 g painoja ja potkua riittää 
myös isompien kuhien väsytyk-
seen. 

★ ★ ★ ★ ★ -

Savagear Drop 
Shotting SC CC30

Hinta: 119 €
Pituus: 205 cm
Paino: 105 g
Viehesuositus: 5–20 g
Aihio: Hiilikuitua, kaksiosainen.
Varustus: 1+6 yksijalkaista vapa-

rengasta, joissa terässisus, kah-
van takaosa umpisolumuovia, 
kelan etupuolella ei pehmus-
tetta, kahvassa koukkutyyny ja 
kahvan yläpuolella drop shot -
lenkki.

Arvio: Loistava aihio kevyessä va-
vassa. Heittää hyvin suosituksia 
hieman raskaampiakin painoja 
10–30 g. Alin vaparengas saisi 
olla hieman ylempänä tai pidem-
pijalkainen. Tämä mahdollistaisi 
isomman kelan käytön, mikä oli-
si sopusoinnussa vavan muiden 
ominaisuuksien kanssa.

Kiitämme:
+ kahta erilaista vieheen kiinnitys-

mahdollisuutta
+ heitto-ominaisuuksia
+ keveyttä
Moitimme:
– turhan alas sijoitettua alinta va-

parengasta

Erän suositus: Savagear Drop 
Shotting SC CC30 on hyvä yleis-
vapa pohjapainojigaukseen erin-
omaisen kalastustuntuman ja 
tarkoituksenmukaisen kahvara-
kenteen ansiosta. Loistavassa ai-
hiossa riittää potkua myös suur-
kalojen väsyttämiseen.

★ ★ ★ ★ 1/2

Berkley  
Skeletor Dropshot 

SES 60 ML
Hinta: 169 €
Pituus: 183 cm
Paino: 129 g
Viehesuositus: 6–18 g
Aihio: Hiilikuitua, yksiosainen.
Varustus: 1+8, sisukseltaan keraa-

mista vaparengasta, joista alin 
kaksijalkainen, kelankiinnikeen 
kohdalla kahva on kumia, ala-
osassa kaksi solumuovipehmus-
tetta, viehelenkki puuttuu.

Arvio: Tasapainoinen ja miellyttä-
vä vapa. Tuntuma vieheeseen 
hyvä. Drop shot -lenkin puute 
häiritsee.

Kiitämme:
+ hyvää tuntumaa
+ hyviä heitto-ominaisuuksia ke-

vyillä painoilla
+ kahvan muotoilua

Moitimme:
– drop shot -lenkin puuttumista
– kahvamateriaalien epämuka-

vuutta
– yksiosaisuutta kuljetettaessa

Erän suositus: Berkley Skeletor 
Drophot SES 60 ML sopii erin-
omaisesti ahvenen ja kuhan ke-
vyempään pohjapainojigauk-
seen, mutta 25 g:n heittopainot 
ovat jo aihiolle selvästi liikaa.

★ ★ ★ ★ +

Carrot Stix Drop 
Shottin’ MH

Hinta: 199 €
Pituus: 219 cm
Paino: 106 g
Viehesuositus: 5–18 g
Aihio: Porkkanakuitua, yksiosai-

nen.

Berkley Pulse 1143326 MH, DAM Caliber Dropshot, 
Ron Thompson Flexide Dropshotting, Mitchell Elite 
Spin 632M, Shakespeare Trion SP9070.
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Kysy lähintä myyjää
Berkley: Pure Fishing Finland 

Oy, (09) 350 8080
Carrot Stix: Wake Fishing Oy, 

045 138 1857
DAM: Kalastuskolmio Oy,  

(03) 644 120
Mitchell: Pure Fishing Finland 

Oy, (09) 350 8080
Ron Thompson: Svendsen 

Sport Finland, 0400 554 614
Savagear: Svendsen Sport  

Finland, 0400 554 614
Shakespeare: Pure Fishing  

Finland Oy, (09) 350 8080
Shimano: Normark Suomi Oy, 

(014) 820 711

Varustus: 1+8 vieherengasta, jois-
sa terässisus, kelakiinnikkeen 
takana ja vavan tyvessä lyhyt 
pehmuste, kelan yläpuolella ei 
pehmustetta, drop shot -lenkki.

Arvio: Porkkanavapojen hieman 
jämäkämpi versio, vaikka mal-
leissa ei ole ulkoisesti eroa ja jo-
pa aihioiden paino on sama. Hei-
tettäessä erot kuitenkin tulevat 
esille. Paras heittopainoalue al-
koi vasta 10 g:n kohdalta, mutta 
riitti 30 grammaan, jolloin heitot 
ylsivät todella pitkälle.

Kiitämme:
+ vahvaa aihiota
+ heitto-ominaisuuksia
+ hyvää tuntumaa
+ keveyttä
Moitimme:
– yksiosaisuutta kuljetettaessa
– kelakiinnikkeen kiristimen muo-

toilua

Erän suositus: Carrot Stix Drop 
Shottin’ MH on sopiva valinta 
esimerkiksi syyskuhan kalastuk-
seen, sillä aihiossa riittää potkua 
isoimpienkin jigikalojen väsytyk-
seen.

★ ★ ★ ★ +

Carrot Stix Drop 
Shottin’ M

Hinta: 199 €
Pituus: 219 cm
Paino: 104 g
Viehesuositus: 3–14 g
Aihio: Porkkanakuitua, yksiosai-

nen.
Varustus: 1+8 vaparengasta, jois-

sa terässisus, kelakiinnikkeen 
takana ja vavan tyvessä lyhyt 
pehmuste, kelan yläpuolella ei 
pehmustetta, drop shot -lenkki.

Arvio: Aihioltaan jämäkkä ja vii-
meistelyltään hieno. Vapa oli 
testin kevein. Silti selvittää vai-
vattomasti vielä 20 g:n heittopai-
not. Kelakiinnikkeen etupuolen 
kiristysosa saisi olla paremmin 
muotoiltu tai pehmustettu.

Kiitämme:
+ heitto-ominaisuuksia
+ tuntumaa kalastuksessa
+ vahvaa aihiota
+ keveyttä
Moitimme:
– aihion yksiosaisuus vaikeuttaa 

kuljettamista
– kelakiinnikkeen kiristimen muo-

toilua

Erän suositus: Carrot Stix Drop 
Shottin’ M tarjoaa hyvän kalas-
tustuntuman ja aihiossa riittää 
voimaa isommillekin kaloille. 
Hyvä valinta yleisvavaksi pohja-
painojigaukseen.

★ ★ ★ ★

Berkley Pulse 
1143326 MH

Hinta: 129 €
Pituus: 199 cm
Paino: 120 g
Viehesuositus: 7–30 g
Aihio: Hiilikuitua, kaksiosainen.
Varustus: 1+7 yksijalkaista vapa-

rengasta, joissa keraamisisus, 
kolmiosainen pehmuste, kes-
kimmäinen osa toimii samalla 
kelakiinnikkeen kiristimenä, vie-
helenkki puuttuu.

Arvio: Testin raskassarjalaisia. Sel-
vittää 25 g:n painot kohtuudel-
la, mutta 30 g on ehdottomasti 
yläraja. Aihiossa hyvä tuntuma, 
mutta kahvan muotoilu voisi 
olla kelakiinnikkeen yläpuolel-
ta parempi. Toimii testivavoista 
parhaiten myös hieman isom-
man haspelikelan kanssa pit-
kälti hieman kookkaammalla ja 
pidemmälle jalalla varustetun 
alimman vaparenkaan ansiosta.  
Drop shot -lenkin puute häirit-
see käyttöä.

Kiitämme:
+ rengastusta
+ voimakasta aihiota
Moitimme:
– drop shot -lenkin puuttumista
– kahvan muotoilua kelakiinnik-

keen yläpuolelta

Erän suositus: Berkley Pulse 
1143326 MH on hyvä valinta 
hieman raskaampaan ahvenen 
ja kuhan pohjapainojigaukseen.

★ ★ ★ ★

DAM Caliber  
Dropshot

Hinta: n. 80 €
Pituus: 229 cm
Paino: 156 g
Viehesuositus: 14–28 g
Aihio: Hiilikuitua, kaksiosainen.
Varustus: 1+7 yksijalkaista vara-

rengasta, joissa keraamisisus, 
kolmiosainen solumuovikahva, 
perinteinen viehelenkki.

Arvio: Testin pisin, jonka ansiosta 
mukava ja pitkäheittoinen. Kärki 
on kuitenkin aavistuksen löysä, 
mikä haittaa tuntumaa. Tuntu-
man parantamiseen voisi aihiota 
hieman lyhentää kärjestä. Kah-
van muotoilu saisi olla parempi 
kelakiinnikkeen etupuolelta. Va-
van aihio poikkeuksellisen kar-
hea. Drop shot -lenkin puute häi-
ritsee käyttöä.

Kiitämme:
+ pitkäheittoisuutta
+ laajaa heittopainoaluetta
Moitimme:
– drop shot -lenkin puuttumista
– kärjen taipuisuutta
– kahvan muotoilua

Erän suositus: DAM Caliber Drop-
shot sopii ominaisuuksiensa 
puolesta myös rannalta kalas-
tavalle.

★ ★ ★ +

Ron Thompson  
Flexide  

Dropshotting
Hinta: 79 €
Pituus: 205 cm
Paino: 119 g
Viehesuositus: 5–20 g
Aihio: Hiilikuitua, kaksiosainen.
Varustus: 1+7, yksijalkaista vapa-

rengasta, joissa terässisus, kork-
kikahva, kelan etupuolella ei 
pehmustetta, perinteinen vie-
helenkki.

Arvio: Heittopainot on syytä jättää 
valmistajan suositusten mukai-
sesti alle 20 grammaan. Tuntuma 
on hyvä myös kevyimmillä pai-
noilla. Aihion hentous ja drop 
shot -lenkin puute häiritsevät 
käyttöä.

Kiitämme:
+ kalastustuntumaa 
+ hyvää tasapainoa
Moitimme:
– drop shot -lenkin puuttumista
– aihion voimattomuutta

Erän suositus: Ron Thompson Fle-
xide Dropshotting sopii ahvenen 
ja pienemmän kuhan pohjapai-
nojigaukseen.

★ ★ ★

Mitchell  
Elite Spin 632M

Hinta: 69 €
Pituus: 191 cm
Paino: 110 g
Viehesuositus: 4–18 g
Aihio: Hiilikuitua, kaksiosainen.
Varustus: 1+7 yksijalkaisia vapa-

rengasta, joissa keraamisisus, 
kolmiosainen solumuovipeh-
muste, etummainen osa toimii 
kelakiinnikkeen kiristimenä, vie-
helenkki puuttuu.

Arvio: Kevyehkö ja tunnokas. Toi-
mii parhaiten välillä 10-20 g. 
Drop shot -lenkin puute häirit-
see käyttöä.

Kiitämme:
+ hyvää tuntumaa
+ reilun kokoista alinta vaparen-

gasta
Moitimme:
– drop shot -lenkin puuttumista
– aavistuksen puhditonta aihiota
– kelakiinnikkeen muotoilua

Erän suositus: Mitchell Elite Spin 
632M on parhaimmillaan ahve-

nen ja pienemmän kuhan poh-
japainojigauksessa.

★ ★ ★

Shakespeare  
Trion SP9070

Hinta: 59 €
Pituus: 216 cm
Paino: 136 g
Viehesuositus: 5–20 g
Aihio: Hiilikuitua, kaksiosainen
Varustus: 1+5 yksijalkaista vapa-

rengasta, joissa terässisus, kork-
kikahva, etuosa toimii kelakiin-
nikkeen kiristimenä, perinteinen 
viehelenkki

Arvio: Heitto-ominaisuudet par-
haimmillaan 10–25 g painoilla. 
Kahvan muotoilu ja drop shot -
lenkin puute kielivät, että vapaa 
ei ole suunniteltu pohjapainoji-
gaukseen.

★ ★

Testivoittaja Shimano Speed-
Master Dropshotin tuomia  
pannukarkeita ahvenia.
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