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Otsikon suurta kansanviisautta toistellaan tämän 
tästä esimerkiksi internetin keskustelupalstoilla. 
Mitä enemmän haukea kalastaa, sitä varmemmin 
huomaa, että haukea ei välillä saa, vaikka kuinka 
yrittäisi.

topäätösten jalostaminen parem-
maksi kalasaaliiksi ei tapahdu sa-
man päivän aikana.

Pankkivarmaa  
paikkaa ei ole

Rohkenen väittää, ettei satapro-
senttisen varmaa haukipaikkaa 
ole. Paikkana tarkoitan tässä yhtä 
kaislikkoa, luotoa tai luotoryhmää 
tai yhden saaren reunaa.

Hyviä paikkoja on kyllä paljon ja 
lähes idioottivarmojakin jokunen, 
mutta luullakseni kaikissa kalasta-
missani paikoissa olen myös kalas-
tanut tyhjää.

Koska toiset paikat ovat parem-
pia kuin toiset, usein tulee kalastet-
tua tutuilla vesillä samoja hyväksi 

todettuja kohteita. Kun niissä ve-
tää vesiperän, kannattaa pyyhkäis-
tä rähmät silmistä ja katsella ympä-
rilleen. Mahdollisesti saman alueen 
paikka, jossa vallitsevat erilaiset 
tuuliolosuhteet, onkin toimiva.

Kun tietyn paikan kalastaa pari 
kertaa peräkkäin saamatta kalaa, 
sen tuomitsee huonoksi, eikä sitä 
tule kalastaneeksi ehkä enää iki-
nä. Jonain päivänä, kun tuttu hy-
vä paikka tarjoaa nollaa, kannattaa 
kokeilla niitä samalla alueella ole-
via ”huonoja” paikkoja. On hyvin 
mahdollista, että jokin niistä muut-
tuu kerralla huippupaikaksi.

Itse ankkuroidun haukipaikalle 
(pois lukien jigaus) vain hyvin har-
voin. Tunnen muutamia sellaisia 

L ”Taas meni munat pataan. Ko-
keiltiin kyllä niin vanhan kuin uu-
den tuulen (länsi ja etelä) puolei-
sia rantoja, mutta mitään ei saatu.”

”Niin mekin kokeiltiin. Kaikki ka-
lat tulivat kuitenkin idän ja pohjoi-
sen puolen rannoilta. Koilliseen 
aukeavat rannat olivat kaikkein 
parhaita.”

”Niinpä niin. Eipä tullut niitä 
edes kokeiltua. Tämän tapaisissa 
haasteissa kai tämä hauenkalas-
tuksen viehätys piileekin...”

Kuten noista muutaman vuo-
den takaisista tekstiviesteistä voi 
päätellä, ei hauenkalastus vai-
keimmillaan ole todellakaan kovin 
helppoa. Usein vaikeana päivänä 
omassa veneessäni on toivottu, et-
tä kyydissä olisi joku noista viisas-
telijoista, joiden mukaan haukea 
saa yrittämättäkin ja millä vain.

Toisaalta hauenkalastuksen 
hauskuus perustuu pitkälti siihen, 
että jo yhden kalastuspäivän aika-
na voi kerätä tietoa, vetää johto-
päätöksiä ja parantaa niiden poh-
jalta saalistaan.

Verrataanpa sitä vaikkapa me-
ritaimenen heittokalastukseen, 
jossa tapahtumia useimmiten on 
sen verran harvakseltaan, että joh-

NIKO SAttO

Haukeahan saa  
yrittämättäkin!

Syksyinen kaislikko, jonka suuntaisesti tuuli puhaltelee, lupailee  
haukitapahtumia.

suurhaukilahdelmia, joissa ankku-
roituminen keväällä juuri ennen 
kutua on perusteltua, mutta varsin-
kin kudun jälkeen ja alkusyksystä 
etsin aktiivista haukea varsin no-
peatempoisilla paikan vaihdoilla.

Haistele tuulia

Kalapäivän kuluessa kiinnitän huo-
miota tuuleen. Myönnän, että jos-
kus päivän pituus ei edes riitä joh-
topäätösten tekemiseen ja sitä 
hakkaa sumeasti paikkoja hoksaa-
matta tuulen ja kalan sijoittumisen 
välistä yhteyttä.

Pidän kalapäiväkirjaa lähinnä 
huvikseni ja jotta muistaisin yksit-
täisiä kaloja, mutta en esimerkiksi 
kirjaa tuulilukemia muistiin. Länti-
nen 8 m/s tuuli voi antaa aivan eri 
lailla kalaa nyt tai samana päivänä 
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vuotta aiemmin.
Kalan sijoittuminen on niin pit-

kän syy-seurausketjun tulos, ettei 
oma järkeni riitä tekemään kovin 
kauaskantoisia päätelmiä ennalta. 
Yleensä homman jujun tajuaa ka-
lapäivän aikana, joskus sen jälkeen, 
eikä aina ollenkaan.

Haistele sinäkin tuulia. Yritä löy-
tää päivän aikana saatujen kalo-
jen ja toisaalta tyhjää antaneiden 
paikkojen väliltä yhteyksiä. Joskus 
kalat ovat suoraan tuulen alla ole-
vissa paikoissa. Toisinaan taas ai-
noastaan ne rannat toimivat, jois-
sa tuuli puhaltaa pitkittäin rannan 
suuntaisesti. Ja joskus, etenkin ko-
valla tuulella tai sen jälkeisenä päi-
vänä, kalat ovat osittain tai koko-
naan tuulensuojassa.

Alun viestien vaihto liittyi viikon-
loppuun, jolloin lauantaina oli tuul-
lut 22 m/s etelästä. Sunnuntaina 
aamupäivällä tuuli 10–14 m/s län-
nestä ja iltapäivällä länsituuli heik-

keni selvästi.
Ja todellakin, kaikki kalat löytyi-

vät idän ja pohjoisen puolen suo-
jaisilta rannoilta. Yhtään ainoaa ta-
pahtumaa emme saaneet etelän 
tai lännen puoleisilta reunoilta. 
Saimme kyllä kalaa, koska kalas-
timme jokaiseen ilmansuuntaan 
avautuvia rantoja, mutta kaveri ve-
ti nollat kalastettuaan pelkästään 
etelän ja lännen puoleisia rantoja.

Samalla reissulla tavoitimme 
jokusia kaloja tai ainakin kalata-
pahtumia mitättömän näköisistä, 
täysin tyynistä reunoista, kun taas 
monet tuulen puolella olevat hy-
vän näköiset ja iltapäivällä ihan so-
pivan tuntuisessa tuulessa olevat 
rannat eivät antaneet mitään.

Värillä on väliä – joskus  
koollakin

Joka väittää, että värillä ei ole vä-
liä, ei ole koskaan ollut tilanteessa, 
jossa veneessä olevista yksi poimii 
järjestään kaikki kalat ja kaksi muu-
ta vetää nollaa. Syynä on, että vain 
yhdellä on oikean värinen viehe.

En jaksa edes muistaa kaikkia nii-
tä kertoja, jolloin näin on käynyt. 

▲ Parhaiden paikkojen tarjoiltua 
nollat, alueen ”huonoin” ja  
tuulettomin kaislikko antoi 
päivän ainokaisen, 8,7-kiloisen 
Pilvi-Conradilla.

H Vaikka kaikkia erilaisia haukivieheitä ei voi omistaa, saattaa ykkös-
ketjun etsintään palaa lompakkokaupalla rahaa.
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Yksi klassisimpia kyykyttäjäuistimia 
on Pilvi-Conrad (Fladenin Conrad 
Salmon 160 mm, väri FL61 eli viher-
makrilli). Täysin suvereeneja esityk-
siä ovat antaneet myös mm. Sini-
peili-Bomber (Bomber 16AXSIL), 
Jeppan-Buster (CWC Buster Jerk, 
väri C192) sekä itse kehittämäni 
F.Negative-väri (Äijä 120/Kaappa-
ri 160).

Mutta myös koolla on merkitys-
tä. Joskus toimii pieni uistin, joskus 
taas jättivaappu. Tyynenä ja aurin-
koisena päivänä Houtskarissa ve-
nekaverini napsi pienellä hopeisel-
la Smeds 00 -lusikalla kalan sieltä, 
toisen täältä, kun sekä samassa ve-
neessä olijat että muut samalla alu-
eella kalastavat tutut venekunnat 
vetivät lähes tai täysin nollaa.

Vastaavasti eräänä kevätiltana 
mitkään tutut kevätpaikat eivät 
antaneet kalaa. Kunnes vaihdoin 
siimaan 23-senttisen Westins Jät-
ten. Se oli selvästi suurempi kuin 
mitä olimme siihen mennessä ko-
keilleet. Ja siihen alkoi paukkua ta-
pahtumia muiden jatkaessa tyhjän 
pyytämistä.

Myös perho on kova sana. Esi-
merkiksi sumupläkässä siihen on 
vaikea vastata millään uistimella. 
Joskus taas penkan reunaa ruop-
paava Suspi-jigi pelaa selvästi mui-
ta paremmin.

Näitä jippoja oppii parhaiten ko-
keilemalla. Sikäli on hyvä kalastaa 
porukalla, että useampi erilainen 
viehe ja kalastustapa auttavat selvit-
tämään nopeammin päivän juonen.

Pointti kuitenkin on, että erilai-
sia vieheitä tarvitaan. Vaikka sini-
nen Bete Krokodil on soiva peli ja 
vaikka sillä usein saa kohtuullisesti 
kalaa, pelkästään sellaista siiman 
päässä pitelevä saa joskus rumasti 
selkäänsä.

Kaikkia erilaisia haukivieheitä ei 
voi omistaa, eikä kymmeniä erilai-
sia malleja ole myöskään mielekäs-

tä pitää pakissa. Oikea määräkään 
ei ole yksiselitteinen asia.

Henkilökohtainen nyrkkisään-
töni on, että pidän pakissani kym-
menkuntaa erilaista vaappumallia 
sekä jokusia erilaisia perho-, peh-
moviehe- ja lusikkamalleja. Näistä 
kaikista olen hankkinut vähintään 
yhden luonnollisen värin ja yhden 
ärsytysvärin, joistain kaksi tai kol-

me kumpaakin.
Nykyisinkin ostan harkitusti uu-

sia uistimia ja joskus taas myyn 
vanhoja. Suurin hamstrausvaihe on 
helpottanut ja pakki on muodostu-
nut koetuksi kokonaisuudeksi tut-
tuja uistimia muutamalla tuoreella 
kokeilupelillä höystettynä.

Joskus tulee edelleen turpiin, 
mutta onneksi yhä harvemmin.

Osaamista vai onnea?

Hauenkalastus ei siis ole pelkkää 
onnenkauppaa, mutta joskus tuu-
rilla keksii heti päivän värin tai löy-
tää päivän paikan tai paikkatyypin 
jo kalapäivän alussa. Joskus myös 
onnella saa yksittäisen suurkalan.

Jatkuva menestys perustuu kui-
tenkin osaamiseen.

Jokseenkin aina hauki syö jos-
sain jotain uistinta. Kysymys on 
vain siitä, osaako päivän väriä tai 
paikkaa etsiä riittävän systemaat-
tisesti. Jos ei päivän aikana tee ak-
tiivisesti havaintoja ja hyödynnä 
niitä, kalojen saaminen jää sattu-
manvaraiseksi.

Myös kauden aikana saattavat 
päteä tietyt lainalaisuudet. Mitä 
enemmän käy vesillä, sen parem-
min osaa kalastaa oikeina aikoina, 
oikeissa paikoissa tai oikeilla vie-
heillä.

Hyvä esimerkki eri vuosien erois-
ta oli myöhäissyksy 2007. Kun pe-
rinteisesti kylmän yön jälkeen ei 
ole ollut mitään kiirettä haukipai-
koille, nousivat meidän veneemme 
kaikki marras–joulukuussa saadut 
suuret kalat ja suurin osa pienistä-
kin aamulla yhdeksän ja yhdentois-
ta välillä. Riippumatta siitä, miten 
kylmä yö oli ollut.

Tärkein vinkki on, että mitään 
lyhyttä oikotietä onneen ei (tie-
tääkseni) ole. Kovat saamamie-
het ovat kuluttaneet useam-
man kelluntahaalarin persuksen 
puhki etsiessään uusia paikkoja 
ja opetellessaan tuulten vaiku-
tusta kalojen sijoittumiseen ja 
kelin vaikutusta eri värien toimi-
vuuteen.

Kovat saamamiehet ovat myös 
lähes poikkeuksetta kantaneet 
lompakkokaupalla rahaa kalastus-
välineliikkeisiin löytääkseen oman 
ykkösviisikkonsa sekä nelosketjun 
jokerit.

◼ Erään suurimmista ahaa-elämyk-
sistäni sain selatessani eräänä päi-
vänä aikakausilehteä, jossa kolme 
psykologia kertoi intuitiosta eli tie-
dostamattomasta tiedosta. Kalas-
tushan on mitä suurimmassa mää-
rin juuri intuitiota.

Wikipedia kertoo intuitiosta 
mm. seuraavaa:

”Eräs tietämisen perusluokitte-
lu johtaa intuitioon. Tiedämme tai 
emme tiedä. Tiedostamme tietä-
vämme tai emme tiedosta. Saam-
me seuraavat neljä tietämisen 
mahdollisuutta:

Tiedämme, että tiedämme (po-
sitiivinen tieto)

Tiedämme, että emme tiedä (ne-
gatiivinen tieto)

van juuri edellä kuvatun kaltaista. Tul-
kitsemme tietoisesti, mutta myös ali-
tajuisesti esimerkiksi säätilan ja tuulen 
vaikutusta syöntiin. Saatamme tehdä 
kalastuspäivän aikana useita valintoja, 
joiden emme tiedosta liittyvän mihin-
kään aiemmin opittuun.

Ja mitä enemmän alitajuista tietoa 
meille kerääntyy, sitä paremmin osaam-
me sitä tietämättämme hyödyntää ja 
sen paremmiksi saaliimme tulevat.

Tiettyjä asioita voimme välittää esi-
merkiksi tämän lehden artikkelien tuo-
man lisätiedon kautta. Mutta tietoa, jo-
ta emme tiedosta, emme voi myöskään 
kirjoittaa artikkeleiksi.

Niinpä kalastuksen teoreettinen 

osaaminen vaatii tuekseen koke-
muksen kautta hankittua intuitio-
ta. Kuten pääartikkelissani kirjoi-
tinkin, lyhyttä oikotietä onneen ei 
(tietääkseni) ole.

Mitä enemmän kalastaa, sitä vä-
hemmän joutuu kalastamaan tyhjää. 
Positiivisen tiedon ansiosta tiedäm-
me tietävämme, että haukia saa ke-
väällä kutulahdista tai niiden liepeiltä 
ja syksyllä taas vastaavan tyyppisistä 
matalista paikoista. Samoin tiedäm-
me, että uistimia pitää silloin uittaa 
hitaasti, jotta kalan saa ottamaan.

Mutta millaista uistinta pitää uit-
taa hitaasti ja missä kaislikonreu-
nassa. Sitä emme tiedä tietäväm-
me. Ja kuitenkin kokenut tietää sen 
paremmin. Kiitos intuition.

Emme tiedä, että tiedämme (intuitio)
Emme tiedä, että emme tiedä (tie-

tomme rajat)
Aivomme paitsi lukevat alitajuisia 

signaaleja, myös oppivat niiden seu-
raukset. Esimerkiksi pokerinpelaajan 
pärjääminen voi perustua siihen, että 
hän on oppinut tulkitsemaan alitajuisia 
vihjeitä vastapelureistaan.

Yksi tekniikka on palata säännölli-
sesti ongelman pariin ja tulostaa uudet 
tietoisuuden saavuttaneet havainnot 
asiasta. Joskus käy niin, että pienikin 
heräte nostaa ongelman ratkaisun esil-
le alitajunnasta.”

Kun ajattelee hauenkalastusta tai 
kalastusta ylipäänsä, huomaa sen ole-

Intuitio, (hauen)kalastuksen menestystekijä 

Toisinaan hauen saa 
nappaamaan vain 
suureen vaappuun…

…toisinaan vain pieneen lippaan.


