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tavien kalastuspäivien avulla, jotka 
koettelevat pyytäjän sinnikkyyttä.

Jigiä uitetaan airoilla

Isolle hauelle kelpaavan jigin uit-
to lähellä pohjaa soutaen, mutta 
vapateline airoon kiinnitettynä, 
on hyvä ratkaisu jigaajan pulmiin. 
Tosin tällä tyylillä heittely muuttuu 
hitaaksi soutu-uisteluksi.

Kun vapateline on airossa, vavan 
edestakainen liike antaa pohjan 
tuntumassa uivalle jigille itsestään 
jigimäisen uinnin.

Jäykkäkärkinen vapa asetetaan 

L Ison järvihauen jigaus ei ole ihan 
helppoa ja perussyynä siihen ovat 
haukien elinpaikkojen koordinaa-
tit.

Paremman kokoluokan hauet 
elävät pääosin syvänteiden laita-
milla. Sieltä saalistavan hauen voi 
löytää miltä tahansa korkeudel-
ta, syvän päältä myös välivedestä, 
mutta pääasiassa vähintään kolmi-
sen metriä pinnan alta.

Jigaus näin syvässä on hidasta, 
kun suhteuttaa kalassa olemisen 
ajan viehein läpikäytyyn vesia-
laan. Viehe on huomattavan osan 
pyyntiajasta jossain muualla kuin 
oikeassa syvyydessä.

Toisena ongelmana on se, että 
ison järvihauen jigaus ei ole täs-
mäkalastusta, vaan paremminkin 
laajempien alueiden kampaamis-
ta, jotta viehe alkaisi sattua ison 
hauen eteen. Käytännössä siihen 
voi päästä vain pitkien ja puudut-

telineeseen airon suuntaisesti. Kun 
airon lapa liikkuu ilmassa eteen-
päin, jigi singahtaa pohjasta eteen- 
ja ylöspäin. Ja kun airosta vedetään 
lapa vedessä, siima löystyy, jolloin 
jigi painuu kohti pohjaa.

Koska soutajan on helppo tark-
kailla vavan tai kahden vavan kär-
keä ja myös siimoja veden pinnalla 
olevilta osilta, hän kykenee melko 
hyvin kontrolloimaan veneen no-
peuden ja myös airojen liikkeiden 
avulla jigin liikettä ja pysymistä lä-
hellä pohjaa.

Yksitoikkoinen soutu ei ole ainut 

Airoon kiinnitetyn vapatelineen avulla yhdistyvät 
jigauksen ja soutu-uistelun parhaat puolet.  
Kun jigi on sopivan painoinen, se ui pohjan  
tuntumassa käsillä uitetun vieheen tapaan, pysyy 
kaiken aikaa oikeassa syvyydessä ja kelpaa hyvin 
myös paremman kokoisille hauille.

Haukea soutujigaten

mahdollisuus jigin uittoon, vaan 
uintia voi elävöittää airojen liikettä 
muutellen. 

Hauen napatessa vastaisku teh-
dään suoraan airoilla ennen kuin 
vapa otetaan telineestä käteen.

Etuna tässä pyyntitavassa heit-
tokalastukseen verrattuna on se, 
että jigi tai kaksi jigiä ovat kaiken 
aikaa oikeassa pyyntisyvyydessä. 
Lisäksi pyyntipaikka vaihtuu koko 
ajan, jolloin laajankin kalastetta-
van alueen kampaaminen koh-
tuullisen lyhyessä ajassa on mah-
dollista.

Yhdellä vai kahdella jigillä

Soutujigaukseen riittää yksikin va-
pateline toiseen airoon kiinnitet-
tynä. Yhden vavan käytössä on se 
hyvä puoli, että kun hauki nappaa, 
toinen viehe ei ole vedessä häirit-
semässä ylösottoa.

Toisaalta, jos kalastettava alue 

RIStO JUSSIlA Vavat ovat kiinni airoissa  
ja heiluttavat pohjan  
tuntumassa uivia jigejä  
airojen liikkeitä mukaillen.



H A U K I O P A S  E R Ä  1 1 – 2 0 1 0 45

on laaja ja tärpit harvassa, kahdel-
la jigillä voi lisätä hieman tapahtu-
mien runsautta.

Mielestäni eniten kahden jigin 
käytöstä on hyötyä silloin, kun 
pohjan ja pinnan etäisyys toisis-
taan on suuren hauen pyyntiä aja-
tellen herkulliset 7–12 m. Kun tois-
ta jigiä pyritään uittamaan lähellä 
pohjaa ja toista selvästi ylempänä 
välivedessä, soutujigaaja pystyy 
kampaamaan yhtä aikaa kaksi mie-
lenkiintoista vesikerrosta.

Matalammilla alueilla 5–7 met-
rissä yksi jigi kattaa paremmin ka-
lastettavan syvyyden.

Hyrräkela ja jäykkä vapa

Jämäkkä vetovapa ja hyrräke-
la sopivat hyvin soutujigaajan 
perusvälineiksi. Jigit voi laskea 
pyyntiin heittäen, jolloin pyytäjä 
heiton jälkeen lisää tai vähentää 
ulkona olevan siiman määrän so-
pivaksi.

Toinen vaihtoehto on laskea ji-
git pyyntiin vapauttamalla puolan, 
kun vavat ovat telineissä. Tässä ta-
vassa soutaja laskee siimanjakajan 
edestakaiset liikkeet, jotka kerto-

veitä, että ne nousevat lähelle pin-
taa, saalista tuskin on luvassa.

Mikäli mahdollista, soutureitti on 
paras valita niin, että loivan penkan 
reuna soudetaan läpi esimerkiksi 
kannettavan kaikuluotaimen avul-
la mahdollisimman paljon samalla 
syvyydellä pysytellen, jolloin vie-
heen uintisyvyyttä ei tarvitse yrit-
tää muuttaa.

Seuraavalla kierroksella sama 
reuna voidaan soutaa pykälää ma-
talammalta tai syvemmältä, jolloin 
ulkona olevan siiman pituutta voi 
tarkistaa syvyyttä vastaavaksi.

Yllätyksiä välivedestä

Jos alempi jigi ui vaikkapa 5–7 met-
rissä eli melkoisen syvässä, toinen 
jigi kannattaa laittaa uimaan 3–5 
metriin. Tällä tavoin ei tule soudet-
tua haukien yli niiden näkemättä 
viehettä.

Hyötyä tulee myös siitä, että kun 
toinen jigi ui välivedessä, se ei voi 
takertua pohjaan ja soutaja voi kes-
kittää huomionsa syvemmässä ui-
van jigin siiman ja sen vavan kärjen 
liikkeiden seuraamiseen.

Jos siimaan laitetaan erityisen 

painava jättijigi, sen hallinta on 
helpompaa, kun se sijoitetaan vä-
liveteen.

Alkuun jättimäisen painavia jige-
jä ei kuitenkaan kannata käyttää, 
paljon helpompaa on harjoitella 
40–60 g painoisilla. 

Aivan ensimmäinen reissu on 
paras tehdä hyvin tyynellä sääl-
lä sellaiselle paikalle, jossa veden 
syvyys ja pohjan muotojen vaih-
telut ovat hyvin tiedossa. Silloin 
soutaja näkee siiman liikkeistä, 
tavoittaako jigi sopivasti pohjan 
ja millaisella siimapituudella, ji-
gin painolla ja soutunopeudella 
se tapahtuu.

Kun soutujigaaja painaa nämä 
asiat mieleensä ja tekee seuraavan 
reissun samaan paikkaan, pienestä 
tuulesta ei enää ole haittaa. Tosin 
se vaikeuttaa sopivan soutunopeu-
den pitämistä, mutta toisaalta sou-
tujigaamaan ei kannata lähteäkään 
kuin helpolla kelillä.

Lopuksi on syytä kiittää Heikki 
Turusta soutujigausta koskevista 
vinkeistä. Kun aikoinaan soutu-uis-
telin kanootilla, käytin kyllä airossa 
lyhyttä 60 cm pituista hyrrävapaa, 

mutta se oli airossa pystyssä, ja vie-
heen liike oli lyhyen ja pystyn va-
van takia vähäistä.

Uitin vavalla tuolloin lähinnä 
vaappuja ja joskus jigilippoja, joil-
la sainkin hyvin haukia, kun upotin 
ne siimapainon avulla syvään. Vas-
ta Turusen kerrottua suurista ha-
uista, joita hän oli saanut airoihin 
airojen suuntaisesti sijoitetuilla ve-
tovavoilla jigejä soutaen, innostuin 
itsekin kokeilemaan samaa.

Tällä tyylillä isojen selkähaukien 
pyytäminen syvästä on joskus oi-
kein tehokasta, kun jaksaa opetel-
la uittamaan silikonilötköjä kalasta-
vasti oikeissa paikoissa. Jos vertaa 
isojen jigien hidasta soutua ja nii-
den heittelyä, soutu antaa syvästä 
vedestä saalista selvästi paremmin.

E Kuvan vapaa on lyhennetty 
tyvestä, sillä pitkä vapa  
hankaloittaa soutua.

nin tavoin.
Soudun alkuvaiheessa oma ta-

pani on ottaa alemmalla jigillä 
kontakti pohjaan useita kertoja, 
että varmistun vieheen kulkemi-
sesta oikealla syvyydellä. Jos poh-
ja ei ole erityisen kivinen, viehe ei 
hevin tartu.

Hitaasti soutaen

Kun ulkona oleva siimapituus ja 
soutuvauhti on saatu sellaisek-
si, että viehe ui mukavasti pohjan 
tuntumassa, vauhtia muutellen voi 
veden mataloituessa tai syvetessä 
vielä muuttaa jigin uintisyvyyttä 
kelaan koskematta.

Lähtökohtana hyvin hidas sou-
tuvauhti on mielestäni paras, jol-
loin pyytäjälle jää enemmän mah-
dollisuuksia elävöittää jigin uintia 
airojen liikkeillä. Tyynellä veneen 
annetaan välillä lipua eteenpäin 
itsestään.

Hauki nappaa kyllä tasatahti-
seenkin soutuun, mutta ehkäpä 
paremmin, kun airojen liike on 
vaihtelevaa. Tärkeintä on, että ai-
nakin toinen jigi ui aivan pohjan 
tuntumassa. Jos jigit ovat niin ke-

vat ulkona olevan siiman määrän. 
Laskurikelalla saman näkee nume-
roistakin.

Kovin pitkällä siimalla jigin elävä 
uitto soutaen hankaloituu. On pa-
rempi käyttää lyhyehköä siimaa, jo-
ka toisaalta edellyttää jigiltä riittä-
västi painoa ja hidasta etenemistä.

Airojen liikkeillä jigin vajoamisen 
nopeutta ja toisaalta singahtamista 
eteen ja ylöspäin voi säädellä mo-

▲ Soutujigausta voi käyttää 
myös hyvien haukipaikkojen 
kartoittamiseen myöhempää 
heittokalastusta varten.


