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Jättikokoiset jigit ovat hämmästyttäneet  
heittokalastajia pitkään, eikä vähiten järvivesillä.  
Millaisilla välineillä näitä karmivan kokoisia  
lötköjä olisi paras nakella, missä ja saako  
niillä mitään?

            Jättijigien  
 heittokokemuksia  
             järviltä

RIStO JUSSIlA
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remmin.
Isolle hauelle edes jättijigi ei ole 

kummoinen suupala. Selkähauen 
vatsasta voi löytyä yli puolen kilon 
pikkuhauki tai sellainen saattaa pil-
kottaa ison hauen kurkusta.

Jättijigit painavat 40–150 g ja 
varsinkin painavimpien heittämi-
nen edellyttää vavalta niin tuntu-
vaa jäykkyyttä, ettei sitä löydy nor-
maalivavoista. Riuhtaisu raskaalla 
jigillä voi katkaista lerpan vavan 
kertaheitosta.

L Järvillä isot hauet oleilevat pää-
osin rantoja syvemmissä vesissä, 
usein ainakin 3–4 m pinnan alla. 
Syvyydestä aiheutuva hämäryys 
vähentää näön merkitystä saalis-
tuksessa ja monissa järvissä hu-
muksesta johtuva ruskea väri vai-
kuttaa samaan suuntaan.

Vähässä valossa hauet aistivat 
ympäristöä enemmän saaliin liik-
keiden perusteella, joten kookkaan 
jigin liike herättää ison hauen huo-
mion periaatteessa pientä jigiä pa-

Aloittaessani heittelyn jättijigeil-
lä piti aluksi löytää niiden heitte-
lyyn ja uittoon sopiva vapa. Heitto-
vavoistani tanakatkin mallit olivat 
raskaimmille jigeillä liian löysiä. Lo-
hivavoista mm. jykevä kolmemet-
rinen Ugly Stik suoriutui kaikkien 
jigien heitosta, mutta jigaus ve-
neestä niin pitkällä vavalla on liian 
raskasta ja epämukavaa.

Yllättävä takilavapa

Huvin vuoksi kokeilin jättijigien lin-
koamista myös 7-jalkaisella Daiwan 
kokotoimisella takilavavalla. Oli yl-
lätys, kuinka pehmeästi ja hyvin yli 
100 g jigit lensivät sillä.

Toisaalta takilavavalle tyypilli-
nen pitkä taipuma ei tietystikään 
ole hyväksi tuntumalle ja kalan 
tartutukselle. Mutta kaikkein ras-
kaimmilla jigeillä vapa pelasi silti 
yllättävän hyvin, kun otin viehettä 
sisään kelaten ja pitäen vapaa sii-
man suuntaisena. Tuntumaa puo-
lestaan antoivat kuitusiima ja vie-
heen suuri paino, vaikka vapa oli 
kokotoiminen.

Riittävän nopeavälityksellisellä 
hyrräkelalla kampea pyöräyttäen 
tartuttaminen onnistui kohtalai-
sesti ja nostin vavan pystyyn vas-
ta, kun koukut olivat hieman jo 
tarttuneet.

Jättipaino riski kelalle

Painavien vieheiden heittäminen 
vahvalla vavalla on riski kelalle. Se 
tuli vapoja kokeillessa esiin, kun 
vuorossa oli todellinen voimalinko 
Shimano Beast Master Boat 270 H.

◀ Selkähaukien pyytäminen 
isoilla jigeillä syvästä vedestä 
osoittautui paljon vaikeammaksi 
kuin vetouistellen.

H Savagear Alien Eel painaa 
30 cm pituisena 133 g ja mitasta 
reilusti yli puolet on toukkajigin 
pyrstöä muistuttavaa lerppu-
häntää.
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Siimavahvuudet isoille jigeille
L Kuitusiima on jigipyynnissä venymättömänä lyömätön, koska se antaa mo-
nofiilia paremman tuntuman vieheeseen ja terävämmän kalan tartutuksen.

Jättijigejä heitellessä en mieluusti käytä alle 0,26 mm kuitusiimoja, vaikka 
ohuemmissakin riittää vetolujuutta yllin kyllin. Paksu monikuitusiima aihe-
uttaa vähemmän sotkuja kuin ohut ja lisäksi se kestää sotkun sattuessa pa-
remmin katkeamatta ison jigin pysähdyksen ilmassa.

Jos käytän monofiilia, heittelen isoja jigejä vieheiden painosta ja kelan 
koosta riippuen 0,32–0,42 mm paksuuksilla. Haarukan tuhdimpi pää venyy 
ja joustaa vähemmän, mikä on hyvä asia.

Vaikka monikuitusiima on jigaukseen selvästi parempaa, monollakin voi 
aivan hyvin jigata, ja paksuissa siimoissa ero monon ja monikuidun välillä 
tasoittuu.

Se on suunniteltu yleisvavak-
si maailman vesille isoja kaloja ja 
isoja vieheitä varten. H-kirjain tar-
koittaa Heavy (raskas) ja viehesuo-
situksen maksimi on peräti 300 g. 
Löytyisikö siitä ratkaisu kaikkein 
suurimpien jigien heittoon?

Sikäli kyllä, että tällä kangella 
150 g jättijigin heittäminen on lä-
hes yhtä helppoa kuin 20 g Räsä-
sen nakkaaminen peruskalustolla. 
Mutta vavan pituuden takia kalas-
taminen on raskasta ja ikävää.

Koemielessä heittelin kepillä pe-
räti 330 gramman punnusta, joka 
varovasti vipattuna lensi hyvin. Ko-
keilin myös repäisevää heittoa, jol-
loin 0,46 mm monofiilisiima pau-
kahti läheltä punttia poikki, vaikka 
mitään siimatakkua tai muuta on-
gelmaa puolalla ei ollut.

Katkeaminen osoittaa, millaisia 
voimia suurten vieheiden riuhtai-
sut aiheuttavat. Pitkä ja voimakas 
vapa, raju repäisy, painava jigi ja 
kuitusiima muodostavat vaaralli-
sen yhdistelmän, jota kaikki kelat 
eivät kestä.

mallisia ja niistä käytetään nimi-
tystä big softlure tai soft bait, olipa 
vieheessä uintilevy tai ei.

Jerkkivavoissa raamit voi kuta-
kuinkin päätellä ilmoitetusta pi-
tuudesta ja vieheiden suosituspai-
noista, vaikka sokeasti niihin ei ole 
luottamista.

Kolmas tärkeä asia on toimintata-
pa, jonka suomenkielisiä määreitä 
ovat koko-, puoli- ja kärkitoimisuus. 
Puolitoiminen jerkkivapa on hyvä 
lähtökohta isojen jigien heittelyyn 

fast, jolloin nopeaa vapaa pykä-
lää hitaamman vavan luokkana on 
yleensä medium.

Kokonaisuutena vapojen toimin-
tatavan ja tanakkuuden luokittelu 
on petollisen vaihtelevaa.

Käytännössä ominaisuuksista voi 
varmistua vain kokeilemalla, mut-
ta se on mahdotonta kelattomalla 
vavalla kaupan hyllyn ääressä. Asi-
antunteva myyjä sekä Erän testeis-
tä tai netistä haettu ennakkotieto 
ovat avuksi.

vavat ovat jo turhan jäykkiä ainakin 
järvillä yleisimmin käytetyille alle 
100 g jigeille.

Ison hauen heittokalastus järvillä 
antaa usein parhaiten saalista lop-
pusyksyllä. Kylmässä vedessä iso 
jigi kelpaa, kun sitä uitetaan vä-
häliikkeisesti pitäen vapaa siiman 
suuntaisesti ja lyhyillä kelauksilla. 
Tietysti moni muukin uittotapa voi 
tuottaa tulosta.

Jos iso jigi nostetaan vavalla kor-
kealle pohjasta ja annetaan tipah-
taa vapaasti alas, vieheen liike on 
turhan nopeaa. Se ei tunnu hou-
kuttelevan syyshaukea yhtä hyvin 
kuin kelalla uittaminen, jolloin jigi 
on myös pudotessaan siiman kan-
natuksessa ja vajoamisliike on rau-
hallisempi.

Juuri tällaiseen isojen jigien uit-
toon kevyehkö jerkkivapa sopii eri-
tyisen hyvin.

Kevyt ja tunnokas  
yhdistelmä

Isojen jigien heittovälineekseni on 
vakiintunut Berkley Lightning Rod 
6’6” -jerkkivapa, jonka viehesuosi-
tuksen maksimi on 80 g. Yli 100 g 
vieheetkin lentävät sillä, mutta niin 
järeitä ei tule paljon käytettyä.

Yksiosainen, keskitoiminen vapa 
on hiilikuituinen, pituutta on 198 
cm ja painoa vaivaiset 156 g. Hinta 
on keskiluokkaisesti alle sata euroa.

Olen kokeillut vavassa monenlai-
sia keloja kuusitonnisista Dööreistä 
haukiluokan haspeleihin. Selvästi 
parhaiten siinä on toiminut kevyt, 
matalaprofiilinen Ambassedeur 
Revo SX -heittohyrrä. Koko yhdis-
telmä painaa kuitusiimalla varus-
tettuna vain 415 g.

Revo SX on siitä kumma kela, 
että se tuntuu sopivan sekä ras-
kaille että hyvin kevyille vieheille. 
Sillä voi jigata ahvenia ja isoja hau-
kia. Peräti 11 kuulalaakeria tekevät 
käytöstä pehmeää, eikä venekalas-
tuksessa tarvita valtavaa siimatila-
vuutta.

Miellyin yhdistelmään kevey-
den ja tunnokkuuden takia. Isojen 
jigien liikkeet tuntuvat hyvin myös 
silloin, kun viehettä otetaan sisään 
pelkästään lyhyinä sykäyksinä ke-
laten.

Keveitä heittohyrriä löytyy toki 
muistakin merkeistä lukuisasti ja 
samoin vastaavan tyyppisiä jerkki-
vapoja, joten valinnan varaa tämän 
kokoluokan seteissä riittää.

Syvyys hallintaan

Vetouistelussa järvillä 14–16 cm 
haukivaaput ovat sopivia yleis-
vieheitä suurelle hauelle ja koon 
voi ulottaa syvässä 18 senttiin as-
ti. Jättivaappuina pidän itse vasta 
19–26 cm kapuloita. (ks. Suurhau-

Painopään ja 8” toukkajigin 
yhteispaino on 86 g. Näin suuri 
pyrstö vaatii tuhdin ja isokitaisen 
koukun.

Samaista vapaa on saatavilla 
myös 270ML (Medium Light) mal-
lina, jolloin viehesuosituksen mak-
simi on 150 g. Se sopinee suurille ji-
geille paremmin, mutta pituudesta 
aiheutuvat ongelmat pysyvät.

Jerkkivavat jigivapoina

Jotkut valmistajat ilmoittavat jerk-
kivapojensa soveltuvan myös suu-
rille pehmovieheille. Jigi-sanaa 
suosituksista ei välttämättä löydy, 
koska jättijigit ovat usein kalajigin 

ja uittamiseen. Tosin myyntipakka-
us ei aina sisällä tietoa toimintata-
vasta, mutta valmistajan nettikata-
logista tieto saattaa löytyä.

Jerkkivavan kyljestä voi lukea 
myös tanakkuutta kuvaavia sano-
ja, kuten heavy tai medium heavy. 
Määreenä voi olla myös nopeus, 

Kevyet jerkkivavat sopivia
Isojen jigien perusvavaksi kevyeh-
kö jerkkivapa tuntuu olevan paras 
valinta. Niissä viehesuosituksen 
maksimi on 80 g tai enintään 100 g 
ja aihio on yleensä puolitoiminen.

Koska jerkkivapa on periaattees-
sa tehty antamaan vieheelle nope-
aa liikettä vavan kärkeä alaviistoon 
iskettäessä, kevyetkin jerkkivavat 
tuntuvat olevan kärjestään riittä-
vän jäykkiä jigipyytäjän tarpeisiin.

Sen sijaan raskaan sarjan jerkki-
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en uistelu järviltä Erän numerot 
8–10/2008). 

Jigatessakaan ei kannata valita 
perusvieheeksi kaikkein suurimpia 
jigejä. Pituudeltaan 5–6 tuuman 
kalajigit sekä 6–8 tuuman toukka-
jigit ovat passeleita 4–7 m veteen.

Aivan näin yksinkertaista jigiva-
linta ei kuitenkaan ole ja ongelmia 
on kahta lajia.

Jos käyttää kalajigiä ja erillistä 
painopäätä, isokoukkuisia ja pai-
navia painopäitä on yleensä hei-
kosti tarjolla.

Jos taas käyttää kalajigejä, joissa 
paino on valmiina jigin sisällä, sitä 
on monissa malleissa liikaa. Silloin 
jigiä pitää itse keventää.

Keventäminen ei yleensä on-
nistu kovin helposti, mutta kun ji-
gin leikkaa halki, painoon pääsee 
käsiksi. Silikonilötkö pitää keven-
nyksen jälkeen liimata kiinni esi-
merkiksi saniteettisilikonilla, joka 
maksaa alle kympin tuubi. Kerralla 
on paras remontoida iso läjä jige-
jä, niin välttyy silikonituubin kui-
vumiselta.

Keventämällä painavan jigin 
ylös–alas-liike tulee rauhallisem-
maksi ja viehettä on helpompi uit-
taa kalastavasti.

Toisaalta ison jigin silikonimassa 
voi olla niin suuri, ettei kokonais-
painoa ehkä voikaan pienentää 
kovin paljon metalliosaa pienentä-
mällä. Vajoamisnopeutta ei silloin 
voi päätellä pelkästä kokonaispai-
nosta, koska silikonimassa hidastaa 
vajoamista. Tuunaamisen tulokset 
näkyvät vasta vedessä.

▲ Hitaasti vajoavat Suspit ovat järvillä kevätvieheitä, 
kun kudun jälkeinen syönti matalassa alkaa.

E Haukiluokan haspelisetissä vavan viehesuositus 
päättyy usein 40 grammaan, mikä riittää keveimmille 
jättijigeille.

H Matalaprofiilinen heittohyrrä ja kevyt jerkkivapa 
ovat jigaajalle tunnokas yhdistelmä.
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Käytännössä tuunaaminen pai-
notusta keventämällä on välttämä-
töntä, että pyytäjän valikoimassa 
riittää eri nopeudella vajoavia ji-
gejä. Pelkkä jigin paino ei sitä ker-
ro, koska vajoaminen riippuu siitä, 
paljonko ison jigin painosta on si-
likonia ja paljonko metallia. 

Vaikea välivesi

Osa suurista järvihauista oleilee 
pohjan sijasta välivedessä. Jigi-
pyynti sieltä ei ole helppoa, muttei 
mahdotontakaan. Siihen houkut-
televat kaikkein suurimmat hau-
et, jotka tuntuvat usein ruokaile-
van välivedessä syvän reunalla tai 
päällä.

Kun heittelen välivettä, koluan 
syvänteiden reunoja yleensä pai-
koista, joissa pohjan ja pinnan väli-
nen etäisyys on 6–12 m. Vieheen ei 
silloin tarvitse vajota kuin 4–5 met-
riin, hämärän rajamaille, jossa isot 
hauet jo viihtyvät.

Vajoamisen kontrollointi välive-
dessä on kuitenkin vaikeaa. Teori-
assa siiman erivärinen kärkiosa tie-
tyltä matkalta auttaa, mutta vesillä 
sekään ei ole osoittautunut täsmäl-
liseksi ratkaisuksi.

Käytännössä on tyytyminen sii-
hen, että pyytäjä tuntee jigin vajoa-
misnopeuden, vajottaa jigiä sopi-
van sekuntimäärän ja alkaa sitten 
uittaa sitä.

Kookkaan välivesijigin pitää olla 
metallimäärältään kevyt, ettei se 
vajoa liian nopeasti, joten pyytäjä 
joutuu keventämään reilusti isojen 
jigien painoa tähän tarkoitukseen.

Suspi-jigeistä ei ole apua, koska 

ne uppoavat liian hitaasti 4–5 met-
riin. Painoa voi niihin tietysti lisätä. 
Stormin WildEye Seeker Shad, joka 
tunnetaan myös nimellä Sirpa, up-
poaa sekin turhan hitaasti. Pienellä 
painotuksella siitä saa silti käypäi-
sen pyyntivälineen.

Mutta saako niillä mitään?

Ryhdyin jigiprojektiini kokeillakse-
ni saanko tutuilta haukipaikoilta, 
joista vetäen nappaa melko hel-
posti 3–5 kg hauki ja joskus isom-
pikin, samalla tavoin isoja haukia 
isoja jigejä heitellen.

Toistaiseksi tulokset ovat olleet 
selvästi kehnompia kuin uistellen, 
eikä pettymyksen tunnetta voi 
kiistää. Haukia kyllä tulee, mutta 
jokaista saatua isompaa luupää-
tä kohti saa syvää vettä kammata 
tuntikausia.

Pääsyynä tähän on käsittääkse-
ni se, että pyyntipaikoillani syvän 
veden ääressä isoilla hauilla ei ole 
edes parhailla alueilla täsmäkohtia, 
joihin ne hakeutuisivat. Isojen hau-
kien laitumet ovat niin laajoja, että 
vain vieheharavalla vetäen ottipai-
kat saa kammattua mielekkäässä 
ajassa läpi.

Syvästä heitellessä jättijigi on 
suurimman osan päivästä joko il-
massa lentämässä, vedessä vajoa-
massa ottisyvyyteen, nousemas-
sa sieltä pois tai heiton päätyttyä 
veneessä. Sen sijaan vetouistellen 
vieheet ovat kaiken aikaa oikeassa 
syvyydessä leveänä haravana.

Eroa kuvaa hyvin keskimääräi-
nen ero saaliissa. Hyvänä syyspäi-
vänä uistelusaaliini tuttujen muik-
kusyvänteiden laidoilta kolmessa 
tunnissa voi olla esimerkiksi kym-
menen haukea, joista viisi edustaa 
kokoa 0,5–2 kg, kolme kokoa 2–3 
kg sekä yksi tai kaksi kokoa 3–5 kg.

Jigejä heitellen voin samas-
sa ajassa odotella saavani nollas-
ta kolmeen haukea riippuen siitä, 
millä innolla jaksan kammata poh-
jaa ja välivettä. Haukien koko nou-
dattaa luultavasti samaa suhdetta.

Tuurilla heittosaalis voi olla pal-

jon parempikin, mutta jos niin käy, 
pitemmällä aikavälillä saldo taas 
heikkenee.

Toistaiseksi näyttää siltä, ettei 
selkähaukien jigaus suurilla jigeil-
lä muikkuselkien laitamilta ole ta-
pahtumarikasta touhua. Harrastan 
sitä tätä nykyä yleensä niin, että yh-
distän sen uisteluun.

Vaikka jigiprojektini tulos ei 
heittelyn osalta ollut kummoinen, 
olin tehtyyn työhön toisella taval-
la tyytyväinen. Kokeilun myötä 
opin käyttämään isoja jigejä airoi-
hin kiinnitettyjen vapatelineiden 
avulla soutu-uistellen. Lisäksi vii-
me vuonna kokeilin pystyjigausta 
sähkömoottorilla hitaasti liikkuen 
ja sekin toimi syvässä heittelyä pa-
remmin.

Soutu-uistelussa sekä pystyjiga-
uksessa sähkömoottorilla samalla 
liikkuen yhdistyvät käsialan käyttö 
ja hidas liikkuminen. Vieheet uivat 
kaiken aikaa oikeassa syvyydessä ja 
siksi saalista voi joskus kertyä jopa 
normaalia vetouistelua paremmin.

▲ Järvillä suureen jigiin 
nappaavan ison hauen peruskoko  
on 2–4 kg, mutta paljon isompia-
kin on ulottuvilla.

Takkuileeko kuitusiima?
L Kaikki eivät pidä monikuitusiimasta sotkeutumisherkkyyden takia.

Sotkualttius voi johtua myös uittotekniikasta. Siima kelautuu puolalle hel-
posti turhan löysänä, jos jigiä nostetaan vavalla korkealle, pudotetaan poh-
jaan ja löysät kelataan pudotuksen aikana sisään. Löysän mukana voi puolalle 
livahtaa lenkkejä.

Heittovaiheessa juuri löysyys ja lenkit puolalla aiheuttavat takkuja, jolloin 
siima vielä porautuu alempien siimakerrosten väliin.

Hyrräkelassa sotkujen syynä voi olla samoilla säädöillä, mutta hyvin eri-
painoisilla jigeillä ja ehkä sen lisäksi myös eri voimilla repäistyjen heittojen 
aiheuttamat puolan ylipyörimiset.

Kokemuksen myötä heittäjä oppii hillitsemään ylipyörimistä peukalolla. 
Aluksi onkin paras heitellä tiukoilla säädöillä, jolloin ylipyörimistä ei tapahdu.

Isoja jigejä heitellessä hyrrän säädöt voi muutenkin pitää tavallista tiukem-
malla, koska vieheen tuhti paino antaa heittopituutta. Jos vavalla tasaisen 
heiton sijasta vetäistään ensin taakse alkunykäys, jolla vapaan ladataan lisää 
heittovoimaa, ylipyörimisen hallinta vaikeutuu ja siimakatkon vaara kasvaa.

Haspelia käytettäessä ongelmana on ison hauen pyynnissä se, että kala 
vetää siimaa hyvän aikaa ennen ylösottoa. Kammen pyörittäminen ilman, 
että puola pyörii, merkitsee takuuvarmasti kierteen muodostumista siimaan. 
Jos jigiä vielä uitetaan nostoilla, puolalle livahtavat lenkit tuppaavat ennen 
pitkää aiheuttamaan sotkuja varsinkin kuitusiimalla.

Eräs keino vähentää oikein pahoja siimasoppia niin haspeli- kuin hyrräke-
lassa, on pienentää puolalla olevan siiman määrää. Hyrrälläkin viehe todella 
lentää, vaikka puola on vajaa. Jos takku tulee, oikein pahaa sotkua ei synny.

Tosin vajaalla puolalla pelivara ison kalan napatessa vähenee, mutta en näe 
siinä veneestä tapahtuvan pyynnin takia erityisempää ongelmaa. Halkohauki 
junnaa ja sitä voi tarvittaessa seurata veneellä.

E Jigin vatsa on 
avattu katkoteräveit-
sellä ja lyijypaino  
katkaistu rautasahalla.  
Vatsa liimataan ja 
täytetään silikonilla.  
Jos vatsaan jää  
paljon ilmaa, se  
kelluttaa ja kääntää 
vedessä vatsaa selkä-
puoleksi, eikä jigi ui 
suorassa.


