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◼ Yksi asia on uistelupiireissä vii-
me vuosien saatossa vahvistunut 
vahvistumistaan.

Raksilla uistelu on tuottoisaa ja 
sopivissa oloissa tehokkain tapa 
lohikalojen pyyntiin. Myös hauki 
ja kuha iskevät mielellään huppu 
päässä hoippuvaan pikkukalaan.

Raksiuistelun aloittaminen ei 
ole edes vaikeaa. Muutamien pe-
rusasioiden opettelun jälkeen olet 
valmis vesille.

Uistelu luonnollista täkykalaa käyttäen on 
noussut vuosikymmenessä pienin piirin 
salatieteestä helppokäyttöiseksi jokamiehen 
vaihtoehdoksi. Alkuaikoina raksiuistelusta oli 
valloillaan paljon vääriä uskomuksia, mutta nyt 
ne ovat murentuneet ja käsitykset toimivista 
viritelmistä laajentuneet.

JARI RANNISTO

Uistelu luonnollista täkykalaa käyttäen on 

Raksiuistelijan ABC

Välineiden uushankintojakaan 
ei tarvita mittavasti. Periaatteessa 
muutama edullinen raksihuppu ja 
sopivat kolmihaarakoukut riittävät 
alkuun pääsemiseen.

Perinteikäs menetelmä

Raksiuistelulla on Suomessa pitkät 
perinteet. Oikeilla täkykaloilla va-
rustettuja pitkäpettereitä soudet-
tiin Saimaalla järvilohen päänme-
noksi jo ainakin sata vuotta sitten.

Raksin käyttö keskittyi pitkälti 
syksyyn, jolloin järvilohi nousi ve-
sien viilentymisen myötä lähem-
mäs pintaa.

Raksiuistelun uusi tuleminen on 
ollut paljon yhteydessä järvilohi-is-
tutusten lisääntymiseen sisävesillä.

Raksin raaka-aineet

Ylivoimaisesti suosituin lohikaloille 
tarjotun täkykalan uintiliike on hi-
das, vannemainen pyörähtely. Vaa-
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Raksiuistelijan ABC

Aloittelijan väripalettiin kuuluvia 
yhdistelmiä ovat väritön, läpinä-
kyvä vihreä, lapin kulta, sinivihreä 
kromi ja violetti kupari. Valikoi-
maan kannattaa lisäksi sisällyttää 
muutama UV-valoa heijastava hup-
pu ja muutama pimeässä hohtava 
glo-huppu.

Raksin tekemiseen tarvitaan en-
sin tietenkin itse raksihuppu. Val-
taosassa tapsisiima pujotetaan 
muovisen hupun lävitse. Tapsisii-
man täkykalan puoleiseen päähän 
kiinnitetään joko yksi tai kaksi kol-
mihaarakoukkua.

Vuoksi- ja Kiksarakseissa riittää 
täkykalan kiinnittäminen itse rak-
sihuppuun. Niissä koukut ovat kiin-
teä osa huppua.

Aloittelevalle raksin käyttäjäl-
le Salsa ja VK ovat erittäin hyviä, 
koska niissä on valmiina useampia 
vetoreikiä erilaisille uinneille. Laa-
jemman uinnin tekeminen vetopis-
tettä vaihtamalla on uutta opette-
levalle huomattavasti helpompi 
tapa kuin epätoivoinen koukun-
paikkojen vaihtaminen täkykalan 
kyljessä.

Raksihuppujen hankinnan jäl-
keen seuraava asia on valita oi-
kean kokoiset kolmihaarakoukut 
ja opetella niiden sitominen tap-
sisiimaan.

Valmiiksi sidottujakin rakseja on 
toki tarjolla, mutta ne ovat kallii-
ta. Joka tapauksessa tapsin sito-
minen on opeteltava, koska siima 
ajan saatossa kuluu ja menee kip-
puralle. Kätevintä on opetella se 
heti aluksi.

Tapsiksi kelpaa 0,45–0,60 mm:n 
nailonsiima. Kovapintaiset siimat, 
kuten Trilenen Big Game ovat suo-
sittuja. Fluorihiiliset perukesiimat 
ovat vielä parempi vaihtoehto eri-
tyisesti vesille, joissa hauista on 
vaaraa.

Fluorihiilisiiman suurin haitta 
on kalleus. Toisaalta se katkeaa ani 
harvoin edes hauen hampaissa ja 
säästää näin raksihuppuja ja kouk-
kuja.

Jos raksia vedetään ilman apu-
laitteita, 0,45–0,50 milliä on sopiva 
tapsin yleispaksuus. Houkutinlevy-
jen kanssa 0,50–0,60 mm on var-
mempi valinta. Aivan pienimpien, 
noin 10 sentin mittaisten, täkyjen 
kanssa voi olla paikallaan käyttää 
jopa 0,40 mm tapseja. 

Minulla on pakissa 0,40, 0,45, 
0,50 ja 0,60 mm:n tapsisiimapuo-
lat. Kahta ohuinta paksuutta on 
sekä perinteisenä mono� ili- että 
� uorihiilisiimana. Alkuun pääsee 
mainiosti jo yhdellä tai kahdella 
paksuudella.

Täkyraksienkin kanssa kannat-
taa panostaa kolmihaarakoukku-
jen laatuun, joten kemiallisesti te-

roitetut koukut ovat ainoa järkevä 
valinta.

Koukuissakin pärjää parilla eri 
koolla ja paksuudella. Koot 4 ja 6 
ovat selvästi eniten käytettyjä. Nu-
mero 2 sopii todella isojen täkyjen 
uittoon ja nro 8:lle on käyttöä eri-
koistapauksissa todella pienten tä-
kyjen uitossa.

Merilohen uistelussa ja käytettä-
essä houkutinlevyjä paksulankaiset 
koukut ovat paras valinta. Muulloin 
käytetään ohutlankaisia.

Ostamalla numero 4:n ja 6:n ke-
miallisesti teroitettuja kolmihaara-
koukkuja sekä ohut- että paksu-
lankaisina saa jo varsin kattavan 
valikoiman.

Raksien sitomiseen on useam-
piakin tapoja. Oma tyylini poik-
keaa hieman yleisimmästä, mutta 
nopeana ja helpompana uskallan 
suositella sitä muillekin. Esittelen 
sen vaiheittain oheisessa kuvasar-
jassa.

Valmiit raksit säilöön

Siimaan sidottavien raksien suurin 
hankaluus on säilyttämisessä. Met-
rin mittaisten tapsien säilöminen ei 
ole aivan yksinkertainen asia.

Paljon käytetty tapa on ostaa tai 
valmistaa itse niin kutsuttu raksi-
salkku. Se on tapsien mittainen 
salkku tai kotelo, jonka toisessa tai 
molemmissa päissä on silmukat lei-
kareita varten. Sisäpintoihin on lii-
mattu umpisolumuovia tai vastaa-
vaa, johon raksin koukut on helppo 
kiinnittää.

Tapsit pysyvät hyvin suorana ja 
erossa toisistaan, kun ne kiinnite-
tään kireälle salkkuun. Varjopuo-
lena ovat salkun vaatima iso tila ja 
rajallinen kapasiteetti.

Toinen tapa on kiertää valmiik-
si sidottuja rakseja stryroksilla tai 
umpisolumuovilla päällystetyn le-
vyn ympäri. Tällä tavallakin raksi-
tapsit pysyvät kiitettävästi suorina 
uiton kannalta kriittiseltä alueelta 
eli koukkujen välistä.

Levyt täytyy kuitenkin säilöä 
suojaan johonkin rasiaan, jotta 
koukut eivät tarttuisi joka paik-
kaan.

Kolmas tapa, johon törmäsin ka-
lastaessani Vänernillä kalastusopas 
Kristian Keskitalon kanssa, on myös 

pun tavoin täkykalaa luonnollises-
sa asennossa uittavat raksit ovat 
jääneet suosiossa selvästi jälkeen.

Raksihuppujen valikoimat ovat 
lisääntyneet vuosikymmenen ai-
kana lähinnä kotimaisten valmis-
tajien mallien myötä. VK-Salmon, 
Vuoksi-raksi ja Salsa ovat keränneet 
vankan kannattajajoukkonsa.

Tuontitavaroista ykkönen on 
Rhys Davisin Anchovy Special ja 
sen kopiot. Toimiviin kopioihin voi-

daan laskea myös kotimainen Jont-
tu-raksi. Edullisen hinnan takia olen 
käyttänyt itse Jonttua paljon aihio-
na maalatessani erikoisvärejäni.

Värivalikoima on monipuolistu-
nut ja tarjolla on paljon erityisesti 
meidän vesillämme toimineita yh-
distelmiä. Asiasta eniten innostu-
neilla on valikoimissaan kymme-
nittäin värejä mukaan lukien itse 
maalattuja tai maalautettuja eri-
koisvärejä.
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varteen otettava vaihtoehto. Siinä 
raksit on säilötty pyöreän rullan 
ympärille. Yhteen 13 sentin mit-
taiseen ja halkaisijaltaan vajaan 10 
sentin kokoiseen rullaan sopii 10 
raksitapsia. Rullat säilötään läpi-
näkyvissä pyöreissä kannellisissa 
rasioissa.

Näitä rullan ja rasian yhdistelmiä 
myydään Englannissa ja Keski-Eu-
roopassa yleisesti karpin ja hau-
enonkijoille tapsien säilytysrasioiksi 
Rig Bin -tuotenimellä. Suomessa en 
ole niihin törmännyt, mutta rasiat 
vaikuttivat niin käteviltä että tilasin 
läjän niitä Englannista noin kuuden 
euron kappalehintaan. Rasioiden 
suurin etu on ilman muuta se, että 
ne mahtuvat pieneen tilaan.

Raksin sitominen
❶  Ensimmäiseksi katkaistaan 
halutun tapsin mittainen pätkä 
siimaa. Yleensä tapsilla on mittaa 
metrin verran, mutta puolta ly-
hyemmätkin toimivat mainiosti. 
Houkutinlevyjen jäljessä tapsi saa 
useimmiten olla metrin luokkaa, 
jolloin se on helpointa sitoa alun-
perin oikean mittaiseksi.

Tapsiin sidotaan ensin kiinni ta-
kakoukku, joka on joko saman ko-
koinen kuin etukoukku tai nume-
roa pienempi.

Olen nähnyt takakoukkuja si-
dottavan silmukkaan, jossa kouk-
ku pääsee vapaasti heilumaan. En 
ole nähnyt tälle ratkaisulle tarvet-
ta, vaan olen käyttänyt perinteisiä 
clinch- tai unisolmuja. Minulla on 
tapana pujottaa lyhyt 4–5 mm:n 
pätkä silikoniletkua etummaisen 
kolmihaarakoukun tyveen ennen 
solmun tekoa. Se estää koukkujen 
välistä tapsin pätkää ajautumasta 
kalaa väsytettäessä vaaralliseen 
kohtaan koukun haarojen tyveen.

Seuraavaksi otetaan etukoukku 
vasempaan käteen niin, että kou-
kun silmä osoittaa oikealle. Etu-
sormi–peukalo-otteella tartutaan 
juottamalla liitettyyn koukun haa-
raan, jolloin ylöspäin jää tasainen 
koukun varsi.

Tapsisiima pujotetaan koukun 
silmukan läpi yläpuolelta alaspäin. 
Siimaa vedetään kokonaisuudes-
saan silmukan läpi niin, että etum-
maisen ja takimmaisen koukun väli 
on sama kuin valmiissa raksissa.
❷  Tässä vaiheessa on päätettä-
vä raksin koukkujen etäisyys toi-
sistaan.
❸  Tämän jälkeen tartutaan sii-
man vapaaseen päähän ja pujote-
taan se uudestaan koukun silmän 
läpi. Tällä kertaa siimaa työnne-
tään silmukan läpi kuitenkin vain 

pari kolme senttiä. Siimaan syntyy näin 
laaja, lähes tapsin mittainen silmukka, 
jossa siima kulkee kaksi kertaa koukun 
vartta pitkin.

Molemmat vierekkäin kulkevat sii-

makierrokset puristetaan koukun vart-
ta vasten vasemman käden peukalolla.
❹  Oikealla kädellä tartutaan silmu-
kalla olevasta siimasta noin viiden sen-
tin päästä koukun silmästä ja aletaan 

kiertää siimaa kireällä pitäen koukun 
varren ympärille silmän juuresta alka-
en kohti koukun kärkiä. 
❺  Sopiva kierrosmäärä on 4–6 ja kier-
rosten tulee asettua tiukasti rinnakkain. 

▶ Ylimpänä esimerkiksi ison 
kuhan tavoitteluun hyvin  
kelpaava kookas kuore, jonka  
alla suosituimmat uistelijan  
täkykalat, salakka ja kilohaili.

❶ ❷ ❸

❺ ❻ ❼
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Vasemman käden peukalon alla olleet 
siimat jäävät myös näiden kierrosten al-
le ja puristuvat koukun vartta vasten.
❻  Kun riittävä määrä kierroksia on 
tehty, siirretään vasemman käden etu-

listä tapsia ja uinnin säätö tehdään 
nokkalenkistä suomalaisten esiku-
vien tapaan.

Täkyjä vaille valmis

Täkyraksin suurin vahvuus on luon-
nollisen täkykalan käytössä. Para-
doksaalisesti tämä on myös raksin 
suurin heikkous. Matkassa on olta-
va täkyjä, jotta pyynti onnistuisi.

Käyttöä helpottaa ja tehostaa, 
jos täkykalat ovat kaiken lisäksi 
hyvälaatuisia. Tämä tarkoittaa sitä, 
että täyt on säilötty oikein ja oike-
aan aikaan.

Mätilastissa olevaa täkykalaa on 
huomattavasti vaikeampi saada 
uimaan kunnolla. Mitä solakam-
pia ja laihempia täyt ovat, sen pa-
rempi.

Täyn virittelyä helpottaa oleelli-

sormea eteenpäin niin, että se pi-
tää tehdyt kierrokset paikoillaan.
❼  Seuraavaksi tartutaan oikeal-
la kädellä koukun silmukan läpi 
sojottavaan muutaman sentin mit-
taiseen siimanpätkään ja aletaan 
varovasti vetää siitä. Laajalla silmu-
kalla ollut siima liukuu koukun var-
ren ympärille tehtyjen kierrosten 
ali ja silmukkaa pienenee samalla. 
Vasemman käden ote koukusta ir-
rotetaan vasta, kun siima on kiristy-
nyt ja silmukka on häipynyt.
❽  Raksi on solmittu. Oikein teh-
dyssä ja kiristetyssä solmussa sii-
makierrokset ovat kireällä ja jär-
jestyksessä. Jos kierrokset kulkevat 
toistensa yli, siima on päässyt sito-
misvaiheessa löystymään ja solmu 
on syytä tehdä uudelleen.

Kiristämisessä toinen kriittinen 
vaihe on seurata kiristyvää siima-
silmukkaa. Se ei saa missään tapa-
uksessa päästä hyppäämään kou-
kun mutkan yli. Kiristyessään siima 
kulkee silloin valmiissa solmussa 
kolmen haaran juurien välistä ja 
leikkautuu todella helposti poikki 
vedossa.

Lopuksi tapsin päähän sidotaan 
kuulalaakerileikari. Raksin jatku-
van pyörimisen takia halvemmat 
perusleikarit voi unohtaa sovin-
nolla, ellei halua pilalle kiertynyt-
tä siimaa.

Useimmat käyttävät varsinai-
sen kalastussiiman päässä kuu-
lalaakerilukkoleikaria ja tapsissa 
kuulalaakerileikaria ilman lukkoa. 
Leikareita on silloin käytännössä 
kaksi peräkkäin, eikä erillisiä kier-
tymisen estäviä levyjä tai painoja 
enää tarvita.

Ennen raksin laskemista veteen 
kannattaa kuitenkin aina tarkistaa 
leikareiden toiminta. Varsinkin vä-
syttelyjen ja pohjatärppien jälkeen 
leikarit joskus jumiutuvat.

❹

❽

▶ Suosituimmat raksihuput 
ryhmäkuvassa. Vasemmalta VK, 
Salsa, Vuoksi, O´Ki ja Anchovy 
Special.

sesti myös se, että se on pakastettu 
suoraksi levyn päälle. Kippuraisia 
ja vakumoinnissa toisiaan vasten 
ruttuun painuneita täkyjä on huo-
mattavasti vaikeampi saada ui-
maan hyvin.

Vanhat raksimestarit virittävät 
huippu-uinnit huonompiinkin 
täkyihin, mutta varsinkaan aloit-
telijan ei kannata tehdä ehdoin 
tahdoin opettelusta yhtään vaike-
ampaa.

Helpoin tapa lähteä liikkeelle on 
ostaa kalastusvälineliikkeestä val-
miiksi pakattuja täkyjä. Suomessa 
on kaksi hyvälaatuisia täkyjä toi-
mittavaa pakkaajaa, joiden tuot-
teilla opettelu käy huomattavan 
sujuvasti.

Valmiiksi pakatut täyt ovat laa-
dultaan huippuluokkaa. Niissä on 

Valmiiksi sidotut raksit voi säilöä myös perukepurkkiin. Fladenin 
purkkiin sopii 10 valmiiksi sidottua tapsia.

OPM Kalastustarvike on nyt ot-
tanut ohjelmaansa Savagearin 
Prologic Deluxe Rig Rollin, joka on 
lähes vastaava tuote. Kovan muo-
vikuoren sijaan Prologicin rullassa 
on pehmeä suojakotelo ja lisäomi-
naisuutena rullan sisään on tehty 
pieni säilytystila painoille tai muille 
pikkutarvikkeille.

Vuoksi- ja Kiksa-raksi erottuvat 
tässä kohdassa edukseen. Ne eivät 
kumpikaan vaadi erillisen tapsin si-
tomista, vaan ne voidaan kiinnittää 
siimaan suoraan lukkoleikarilla.

Ruotsissa valmistettu Topp-rak-
si kuuluu samaan ryhmään. Toppin 
suurin markkinointivaltti naapu-
rissa on juuri se, että raksi kiinni-
tetään suoraan siimaan ilman eril-
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kaikki suomut tallella ja ne on pa-
kastettu suoriksi. Ammattilaittei-
den ansiosta kalat saadaan pakas-
tettua heti tuoreeltaan, mikä lisää 
niiden käyttöikää. Pakkauksessa 
olevat täyt ovat myös samankokoi-
sia keskenään, mistä on etua.

Kuoreella, muikulla ja kilohaililla 
on paikkansa on ystävänsä, mutta 
salakka on ehdottomasti paras va-
linta täyksi. Se on helppo virittää, 
erittäin kestävä ja toimii käytän-
nössä kaikille täyllä uisteltaville la-
jeille järvillä ja merellä.

Eniten käytetty koko on 
12–15-senttinen täky, jonka kans-
sa opettelu on hyvä aloittaa. Täyn 
koon pienentyessä virittely käy 
yleensä aina vain vaikeammaksi. 
Sen takia 10-senttiset minitäyt voi 
opetteluvaiheessa unohtaa, jollei 
niiden käytölle ole erityisen päte-
vää syytä.

Joskus lohikalat voivat olla tosi 
valikoivia syötin koon suhteen ja 
pieni täky voi olla ainoa pyytävä 
vaihtoehto.

Valmiiksi pakatut täyt ovat pa-
kasteita, joiden kylmäketjusta pitää 
huolehtia. Turhat sulattelut ja uu-
delleen pakastamiset pehmentä-
vät täkyjä ja tekevät niistä samalla 
vaikeammin viritettäviä. Siksi reis-
suun ei kannata pakata mukaan 
tarpeettoman paljoa täkyjä.

Kunnollinen kylmälaukku ja riit-
tävä määrä tehokkaita kylmävaraa-
jia pitävät täyt käyttökelpoisina ko-
ko päivän.

Vain sulamattomat täyt voi koto-
na pakastaa uudelleen. Kertaalleen 
sulaneet sen sijaan joutavat pois.

L Monet täkyuistelijat pyytävät val-
taosan täkykaloistaan itse. Yleisimmin 
käytetty täkykala salakka on helppo 
pyydettävä kesäaikaan ongella, ver-
kolla, heittoverkolla tai liipillä. 

Valmiiksi pakatuille täyille on puo-
lestaan kysyntää erityisesti alkukau-
desta ja vaikeammin pyydettävien 
täkykalojen suhteen.

Kuore, kilohaili ja muikku ovat te-
hokkaita ja toimivia täkyjä, joiden 
pyytäminen itse on joko vaikeaa tai 
lähes mahdotonta. Hyvälaatuista tä-
kykalaksi sopivaa muikkua saa par-
haiten talvinuotalla ja kilohailit taas 
on pyydettävä kaukaa avomereltä.

Valtaosa myytävistä täyistä on jo-
ko joensuulaisen Ottotäyn tai Saa-
ristomerellä toimivan Hopeakalan 
pakkaamia. Molemmat yritykset toi-
mittavat isompia täkyeriä suoraan 
ostajalle. 

Tässä kohtaa herää varmasti epäi-
lys täkyjen säilymisestä kelvollisina 

kuljetuksen ajan, koska ne ovat kuiten-
kin pakasteita. Huoli on kuitenkin ai-
heeton, kuten seuraava omakohtainen 
kokemus paljastaa.

Tilasin keväällä 2008 Harri Urposelta 

Tuoreita täkyjä toiselle 
puolelle Suomea

Saaristomereltä Hopeakalan toimittamat kilohailit olivat Espoossa 
reilun 7–8 tunnin matkanteon jälkeen lähes pakastinlämpötilassa.

Hopeakalasta kaksi laatikollista täkyjä. 
Kuoreita 20 pussia ja kilohaileja saman 
verran. 

Parin päivän päästä tuli ilmoitus, et-
tä täyt ovat lähteneet aamuvarhaisel-

la linja-autorahtina kohti Helsinkiä. 
Puolen päivän jälkeen Matkahuol-
losta tuli ilmoitus tavaroiden saapu-
misesta. 

Ajelin saman tien omalla autolla 
hakemaan täkyjä auringon helotta-
essa taivaalla ja elohopean kivutes-
sa 20 asteen kesäisemmälle puolelle.

Nostin muovikalvolla toisiinsa 
kiinnitetyt kaksi styroksilaatikkoa 
auton perään ja ajelin kotiin. Tässä 
vaiheessa täyt olivat olleet matkas-
sa arviolta seitsemän tuntia. 

Kotona avasin ensimmäisen laa-
tikon. Täkypussien päällä oli pak-
su kerros jäähilettä, jossa ei näky-
nyt vielä pienimpiäkään sulamisen 
merkkejä. 

Työnsin lämpömittarin jäähilei-
den sekaan laatikon pintaan. Muu-
taman minuutin odottelun jälkeen 
lukemien muuttuminen tasaantui 
-12 asteen lukemiin. Täyt olivat to-
dennäköisesti tätäkin kylmempiä ja 
ensiluokkaisessa kunnossa. 

En tiedä, kuinka paljon pidemmän 
matkan täyt olisivat vielä kestäneet, 
mutta aivan varmasti useita tunteja.

Täkykalan kiinnittäminen

Täkykala on aina kiinnitettävä rak-
sihuppuun.

Muutamissa huppumalleissa ei 
tarvita erillistä kiinnitystappia, vaan 
täkykala pysyy paikoillaan raksissa 
olevien hampaiden tai teräslanko-
jen avulla. Tällaisia ovat mm. Pro 
Troll, Scotty, Kiksa ja Pielisraksi. 

Suosituimmissa huppumalleissa 
käytetään kuitenkin erillistä kiinni-
tystappia. Vaihtoehtoja on kolme. 

Yleisin on joko pyöreä cocktailtik-
ku tai litteä annospalatikku. Koste-
us turvottaa ja pehmittää puutikut 
helposti käyttökelvottomiksi. Niitä 
pitäisi säilyttää vesitiiviissä rasias-
sa, josta niitä otetaan käyttöön vain 
tarvittava määrä.

Kuparilangan pätkä on vähem-
män käytetty, mutta toimivuudel-
taan vähintään yhtä hyvä.

Kuparin etu on terävyydessä ja 
kosteuden kestossa. Langan saa 
työnnettyä myös jäisen täyn läpi, 
joten täky on helppo jättää sula-
maan veneen ulkopuolelle ennen 
lopullista virittämistä. 

Yhtä kuparilangan pätkää voi 
käyttää useampia kertoja. Kätevintä 
on pätkiä lankaa valmiiksi esimer-
kiksi filmipurkkiin.

O’Kin, Krippledin ja Salsan myyn-
tipakkauksen mukana tulee hupun 
reikiin sopiva muovitikku. O´Kissa ja 
Krippledissä tikun päässä on reikä, 
jonka läpi siima pujotetaan. Tämä 
varmistaa, että tikku ei pääse hä-
viämään. 

Amerikkalaisten tikkujen ongel-
ma on kuitenkin pehmeys. Tikku 

Mestariuistelija Markus Askolan Salsan huppuun virittämä salakka 
matkalla koeuittoon.
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evän takapuolelle.
Näin viritettynä takimmaisen 

koukun tulisi roikkua suunnilleen 
täyn pyrstön tasalla.

Tapsisiima lukitaan paikoilleen 
raksihuppuun joko hammastikun 
tai silikoniletkun pätkän avulla. 

Tapsisiimasta vetämällä täkyä 
saadaan kiristettyä kaarelle. Mitä 
enemmän kaarta, sitä nopeampaa 
on pyöriminen. Yleensä varsin pie-
ni kaari on riittävä saamaan aikaan 
sopivan pyörähtelyn. Kun täky 
pyörähtää 1–2 kertaa sekunnissa, 
ollaan lähellä totuutta. 

Toinen oleellinen asia uinnissa 
on täyn uintiasento. Jos pyrstö te-
kee päätä isompaa ympyrää, uinti 
on pielessä. Yleensä syy on täkyka-
lan asennossa. Täky on joko pakas-
tettu huonoon asentoon tai se ei 
ole asettunut oikein huppuun.

Pyörimisnopeuden lisäksi toi-
nen ratkaiseva asia on pyörinnän 
laajuus.

Pienimmillään putki, jossa raksi 
kulkee, on halkaisijaltaan muuta-
man sentin lieriö. Tämä uinti saa-
daan aikaan kiinnittämällä koukut 
lähelle täkykalan selkälinjaa.

Koukkujen kiinnittäminen täyn 
kylkiviivalle tai vieläkin alemmas 
kasvattaa uintiputken kokoa.

Laajimmat uinnit saadaan aikai-
seksi raksihupun niskassa olevista 
vetorei’istä. Salsan ja VK:n hupuis-
sa on valmiina niskauintireiät. An-
chovy Specialiin sellaisen voi tehdä 
helposti itse poralla, harpin terällä 
tai puukon kärjellä.

Rakseissa pätevät sama asia 
kuin kaikissa muissakin vieheissä. 
Epäsäännöllinen uinti on lähes ai-
na ottavampi kuin monotoninen 
jumputus.

Rakseissa puhutaan usein uinti-
katkoista, jolla tarkoitetaan lyhyttä 
taukoa täyn pyörimisessä. Taitava 
virittelijä saa viritettyä pelkkään 
raksiin katkeilevan uinnin, mut-
ta plaanereiden aallokossa nykivä 
uinti tuottaa katkoja uintiin koke-
mattomallekin virittäjälle.

Myös houkutinlevyjen ja läkkä-
röiden teho raksien edessä käy-
tettynä perustuu ainakin osittain 
samaan asiaan. Niiden avulla uinti 
katkeilee ja siihen tulee yllättäviä 
suunnanmuutoksia.

Virittelyn kannalta sopiva veto-
vauhti on yleensä 2,5–3 km/h. Tur-
palevylliset Vuoksi- ja Kiksaraksit 
toimivat myös selvästi kovemmis-
sa vauhdeissa.

Useimmat huppumallit ovat 
herkkiä nopeuden vaihteluille. 
Nopeusalue, jossa raksi pelaa sää-
detyllä tavalla, voi olla hyvinkin ka-
pea.

Nopeuden muutokset kannat-
taa toteuttaa samalla, kun tarkistaa 

◀ Täkyuistelija tarvitsee kylmälaukkua, sillä 
lämpimässä säilytetyt täyt pehmenevät nopeasti 
käyttökelvottomiksi.

▼ Täkykalan kiinnittämisessä käytettävät 
apuvälineet. Krippledin hupun mukana tulee  
siimareiällinen muovitikku ja Salsassa tavallinen 
muovitikku. Niiden alla pyöreä cocktail-tikku, litteä 
annospalatikku ja VK-Productsin muoviset  
irtotikut.

Lohet niin järvillä kuin merelläkin tuntuvat olevan erityisen persoja 
veneen perässä uitettuun luonnolliseen täkyyn.

taipuu helposti eikä osu hupun 
vastapuolen reikään. Salsan hup-
pujen mukana tulevat tikut ovat 
selvästi jäykempiä ja sopivat tar-
koitukseensa paremmin.

Raksihuppuja ja houkutinlevyjä 
valmistava VK Products on tuonut 
kehittänyt muovisen lukitustikun. 
Tikku sopii VK:n omien raksien li-
säksi muihinkin tikkukiinnitystä 
käyttäviin rakseihin. Tikut ovat te-
räviä ja hyvin jäykkiä, mikä mah-
dollistaa myös jäisen täyn kiinnit-
tämisen huppuun. 

Kymmenen kappaleen kam-
moissa myytäviä VK:n tikkuja val-
mistetaan neljässä eri värissä. Eri-
koisuutena valikoimaan kuuluu 
myös UV-valoa heijastava läpikuul-
tava tikku.

Oikean uinnin jäljillä

Täkyraksilla uistelun suola on oi-
kean uinnin virittäminen, koska jo-
kainen täky on viritettävä erikseen. 
Näin uinneistakin tulee väistämät-
tä yksilöllisiä.

Ottavin uinti vaihtelee pyydettä-
vän kalalajin ja veden lämpötilojen 
mukaan, mutta muutkin olosuh-
teet kuten aallokko ja veden kirk-
kaus voivat siihen vaikuttaa.

Tapsiin sidottavissa rakseissa 
uintiliikettä säädetään täkykalan 
kaarella.

Täky kiinnitetään hammastikul-
la tai muovitapilla huppuun. Sen 
jälkeen valmiiksi sidotun tapsin 
etummainen koukku kiinnitetään 
kalan kylkeen korkeussuunnassa 
suunnilleen kylkiviivan kohdalle 
ja pituussuunnassa hieman selkä-
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Hopeakala: Harri Urponen 
0400 315 448 tai 0400 555 448

raksien uinnin. Vähintään kahden 
tunnin välein koko arsenaali on 
käytävä läpi ja itse tarkistan nor-
maalikeleissä raksit noin tunnin 
välein.

VK:n raksihuppu on kaikkein tun-
nottomin vetovauhdin muutoksille. 
Se onkin hyvä valinta kovaan keliin 
ja isoon aallokkoon, jossa nopeus-
vaihtelut ovat väkisinkin isoja.

Uinnin neuvominen aloittelijoille 
on vaarallista puuhaa ja lisäksi sii-
hen liittyy useita koulukuntia. Var-
sin monille raksiuistelua aloittaville 
on käynyt niin, että kokeneempien 
mielestä täysin väärin uineella tä-
yllä on pyydetty ennätyskaloja. Ja 
kun uinnit on riittävällä neuvomi-
sella saatu promiehiä miellyttävik-
si, suurkaloista ei ole näkynyt enää 
pyrstöäkään.

Tästä hoitonuotan saaliista uistelijan on helppo valikoida  
mieleisiään syöttikaloja.

Täkykaloja 
hoitonuotasta

L Pelkästään Etelä-Suomessa on 
runsaasti vesistöjä, joissa rehevöity-
misen ja petokaloihin kohdistuvan 
pyyntipaineen takia kalakannat ovat 
päässeet vääristymään särkikalaval-
taisiksi. 

Särkikalat pöllyttävät pohjaa pa-
hentaen samalla ravinteiden liukene-
mista vesimassaan. Usein tällaisissa 
vesistöissä on myös toistuvia runsai-
ta sinileväkukintoja ja pahimmillaan 
loppukesästä ja talvisin happikatoa. 

Tilanteen korjaamiseksi ei ole yhtä 
ainoata lääkettä, vaan runsaasti eri-
laisia toimenpiteitä, joiden seurauk-
sena pitkällä aikavälillä vesistön tilaa 
saadaan parannettua. 

Paljon käytetty tapa on hoito-
pyynti, jolla pyritään vähentämään 
pääasiassa särkikalojen osuutta bio-
massasta. Pyyntiä toteutetaan yleen-
sä nuottaamalla järviä. Uistelijalle 
tämä tarjoaa mainion paikan täky-
kalojen hankkimiseen.

Iso nuotta voi kertavedolla tuo-
da useita satoja kiloja kalaa. Yleensä 
sekaan eksyneet petokalat poikasi-
neen palautetaan takaisin vesistöön, 

mutta saaliiksi jääneen roskakalan tai 
hienommin sanottuna vähempiar-
voisen saaliin kohtalo on ankeampi. 
Valtaosa päätyy jätelaitosten kom-
postoreihin. 

Tällainen tuhlaus tuntuu lähes 
järjenvastaiselta maailmassa, jossa 
monet valtamerien kalakannat ovat 
romahtamisen partaalla.

Koska hoitopyyntiä nuottaamalla 
harjoitetaan joko myöhään syksyllä 
tai kevätjäillä, molempina aikoina ve-
si on viileätä ja saaliin seassa olevat 
salakat ovat suomupeitteeltään täy-
sin vahingoittumattomia. Saalis on 
myös nuotan nostovaiheessa vielä 
hengissä. 

Kylmälaukun ja kylmävaraajien 
avulla saaliin seasta noukitut täky-
kalat saa kotiin asti kylmänä. Vakuu-
miin pakattuina ja pakastettuina ne 
säilyvät helposti ensiluokkaisina ko-
ko kauden. 

Tosin pelkästään yhden nuotan-
vedon varaan täkyjen hankintaa ei 
kuitenkaan parane jättää, sillä joskus 
saaliissa ei ole kuin yksittäisiä sala-
koita.

Tietoja hoitonuottauksista voi ky-
sellä lähimmästä ely-keskuksesta.

Yleisin aloittelijoille suurakaloja 
antavista ”virheistä” on täyn liian 
hidas pyöriminen. Opetus olkoon 
vaikka se, että muutamaan raksiin 
voi huoletta jättää hyvinkin hitaan 
pyörähtelyn ja luottaa enemmän-
kin vedenalaisten vastapelurien 
mietteisiin. Ottavin uinti kun vaih-
telee päivästä toiseen.

Fluorihiilisiimasta tehdyt tapsit ovat oiva valinta hauen  
kansoittamilla vesillä.
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