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Arto Kojo toimitti aikoinaan hauenkalastukseen 
soveltuvista, noin 15-senttisistä kalajigeistä  
jutun, joka oli otsikoitu ”Isojen poikien  
kumiankat”. Noista ajoista ovat niin pojat kuin 
kumiankatkin kasvaneet.

L Jerkkien suuri läpimurto alkoi 
viitisen vuotta sitten. Melko no-
peasti siihen asti huippusuositut 
haukivaaput kuten Nilsut ja Bom-
berit saivat tehdä tilaa jerkeille. 
Samoihin aikoihin pakkaa sekoit-
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hiljakseen ilmestyvän, ei Suomessa 
edelleenkään ole kovin tiheää tar-
jontaa magnumpehmoista. Saata-
vuudesta on pitänyt huolta lähinnä 
Rapala-konsernin Storm.

Toisen kuuluisan pehmoviehe-
merkin Megabait Charlien suu-
rimmat versiot ovat myös selkeitä 
magnumpehmoja ja ainakin 8-tuu-
mainen kuuluu vantaalaisen Kalas-
tusarenan tuontivalikoimiin.

Musky Innovationsin BullDaw-
geja, joita kehtaa luonnehtia jätti-
pehmojen edelläkävijäksi, on ollut 
satunnaisesti kalastusvälineliikkei-
den piikeissä, mutta tähän vertai-
luun niitä ei löydetty.

Savage Gearin Alien Eel kuuluu 
puolestaan olevan länsinaapurin 
hauenkalastajien lempipehmoja.

Jerkkibuumin myötä perushau-
kivavat ovat vaihtuneet jäykem-
piin, ja niinpä satakunta grammaa 
painavien jerkkien viskelyyn sovel-
tuvilla välineillä linkoaa myös mag-
numpehmoja. Jäykemmän pään 
perushaukivavoillakin niitä voi va-
rovasti saattaen heittää.

Kun parikymmensenttiseen, 
suuriprofiiliseen pehmoon näyttää 
tämän tästä haksahtavan tavallista 
perushaukea, ei suurhaukijahdis-
sa voi enää vieroksua vielä sitäkin 
kookkaampia vieheitä.

Magnumpehmon mitat

Pyysimme koekalastuksiin pehmo-
vieheitä, joilla on mittaa vähintään 
20 senttiä. Päätimme kuitenkin 
karsia pienimmät kaksikymppiset 
pois, joten esimerkiksi Storm See-
ker Shadia eli sirppipyrstöistä Sus-

pia eli Sirpaa ei lievästi vaatimat-
toman kokonsa vuoksi pyydetty 
aluksi lainkaan mukaan. 

Sen sijaan bongasimme Stormin 
luettelosta mm. 23-senttisen Thun-
derCore Dawgin. Laatikosta kui-
tenkin paljastui kokoonsa nähden 
melko vaatimattoman kokoinen 
peli, joka ei kolmesta lisäsentistä 
huolimatta ole juuri Sirpaa isompi.

Kun osa koevieheistä ei lopulta 
täyttänyt magnumin mittoja, pää-
timme arvostella ne omana ryhmä-
nään. Ja koska Sirpa on suoraksi 
vedettynä noin 20 sentin pituinen, 
Alien Eelin S-kokoa isompi ja Thun-
derCore Dawgin kokoluokkaa, 
otimme senkin mukaan.

Todellisia magnumluokan peh-
moja ovat 100–184 grammaa pai-
navat Storm Kickin’ Minnow 10”, 
Storm Kickin’ Slab 8”, Savage Gear 
Alien Eel 30 cm sekä Megabait 
Charlie Sr. 8”.

Storm Kickin’ Minnow 8” on ai-
noa rajatapaus. 20-senttisenä ja 
melko korkeaprofiilisena se on 
hyvinkin Megabait Charlie 8:n ko-
koinen. Toisaalta se painaa vain 86 
grammaa, lähes 20 g vähemmän 
kuin Charlie. Sekin hyväksyttiin 
magnumpehmojen ryhmään, kos-
ka kokonaisvaikutelma on selvästi 
”pikkupehmoja” näyttävämpi.

Toisen ryhmän muodostavat 
20-senttiset, 42–65 g mallit, kuten 
Sirpa, Alien Eel 20 cm sekä Thun-
derCore Dawg 9”.

Osa on niin kutsuttuja hybride-
jä, joissa on kova runko ja pehmeä 
pinta, osa taas kokonaan pehme-
ästä materiaalista valmistettuja. 

 

kumiankat

tamaan alkoi tupsahdella myös eri-
laisia pehmovieheitä.

Monelle aktiiviselle hauen heit-
tokalastajalle ainoat viehevaih-
toehdot näyttävätkin tällä hetkel-
lä olevan jerkit ja pehmot.

Pehmovieheiden ylivoimai-
seen ykkösasemaan on kohonnut 
Storm Suspending WildEye Swim 
Shad eli tuttavallisemmin Suspi tai 
Suspari. Suspilla on kiskottu laidan 
paremmalle puolelle ainakin pari 
yli viidentoista kilon jekuraa, suu-
rimpana Erän Suomen Suurin Kala 
-kilpailun vuonna 2004 voittanut 
16,88-kiloinen.

Jerkkeihin verrattuna Suspi on 
pienikokoinen viehe. Vaikka isom-
pia pehmoja näyttää markkinoille 

▶ Storm Kickin’ Minnowiin (8-tuumainen) iskee 
monenkokoista kalaa. Valitettavan harva vain  
pysyy kiinni.

▼ Megabait Charlie on hienosti viimeistelty, mutta 
värikartasta ärsytysvärit puuttuvat kokonaan.

Hybridejä emme kuitenkaan ryh-
tyneet erottelemaan omaksi ryh-
mäkseen.

Kylmän veden pelejä

Suuria vieheitä kannattaa pääasi-
assa heittää kylmän veden aikaan, 
kun suurhauki on matalassa. Niin-
pä testaaminen aloitettiin syys-lo-
kakuun vaihteessa ja jatkui jäiden 
tuloon. Myös kevätkauden alku-
puolella vieheet saivat näyttöaikaa, 
mutta syyskaudella tehtyihin ha-
vaintoihin ei juuri muutoksia tullut.

Vedessä magnumpehmot lil-
luivat niin hyvinä kuin huonoina 
syöntipäivinä. Valitettavasti syk-
sy 2008 koostui Saaristomerellä 
useimmin huonoista päivistä.

Näistä kokemuksista huolimatta 
toivomme, että lukijat saisivat ki-
pinän ruveta uittamaan magnum-
pehmoja kylmillä haukivesillä. Ne 
ovat paitsi mielenkiintoisia käyttää, 
niillä saadut saaliit kutittelevat par-
haimmillaan ennätyslukemia.

Tehokkaiksi suurinta osaa ei silti 
parhaalla tahdollakaan voi sanoa. 
Niitä on suhteellisen raskasta heit-
tää ja uittaa, ja useimmat tartutta-
vat heikosti peruskokoisia kaloja. 
Ei liene yllätys, että iso viehe sopii 
parhaiten isolle kalalle.

Kommentteja kentältä

Mika Nummisto on heittänyt var-
sinkin 10-tuumaisia Kickin’ Min-
noweja jo ennen tämän projektin 
alkua. Savisameissa vesissä kalas-
tavan miehen arsenaalista löytyy 
pizzalautaseksi kutsuttavia Dar-
devle Huskie -jättilusikoita ja me-
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galuokan lippoja, joten ihan eilisen 
teeren magnumkalastajasta ei ole 
kyse.

Kenttäkokeissa Mika innostui en-
sin 8-tuumaisesta lahnasta, Kickin’ 
Slabista.

”Luulin, että siinä olisi taikakalu 
sameissa lahtivesissä. Kovasta käy-
töstä huolimatta Kickin’ Slab ei on-
nistunut houkuttelemaan yhtään 
haukea edes silloin, kun muilla mag-
numpehmoilla tuli useampia. Sen 
sijaan pienempi Alien Eel matala-
uintisena mallina osoittautui todella 
kiinnostavaksi. Se on yksi suurimpia 
suosikkejani testipehmoista.”

Petri Varis on myöhäisherännäi-
nen pehmovieheilijä, sillä hän on 
ollut enemmän kiinnostunut hel-
posti uitettavista ja keveähköistä 
vieheistä. Mutta heti avauspäivänä 
Petri raatelutti 20-senttisen kultaka-
lan värisen Kickin’ Minnowinsa parin 
nelikiloisen ja useamman pienem-
män hampaissa. Myös sitä seuraa-
valla reissulla Kickin’ Minnow poimi 
päivän parhaan tapahtuman, reilus-
ti kympin päälle olevan kalan, jolle 
kävi kuten valitettavan monelle pe-
ruskoukutettuun Kickiin tarttuneel-
le. Sekin karkasi.

”Kasituumaisesta Kickin’ Minno-
wista karkasi myös uusitulla kouku-
tuksella useita hyvänkokoisia kalo-
ja. Se on todella mielenkiintoinen 
viehe, kun vain saisi kalat pysy-
mään siinä kiinni! Myös 30-sentti-
seen Alien Eelin perusmalliin riittää 
uskoa, siinä on potentiaalia syviin 
vesiin.”

Jani Himbergin avointa suhtau-
tumista erilaisiin horskottimiin 

kuvaa se, että mies halusi välttä-
mättä itselleen ainoan kappaleen 
varsinaisen testin ulkopuolelle jä-
tetystä 9-tuumaisesta Storm Spin 
Tail Shadista.

Avausreissulla Jani harrasti lähin-
nä vertailevaa kalastusta jerkkien 
avulla. Kun pehmoilla kuitenkin tuli 
selvästi enemmän tapahtumia, otti 
hänkin testivieheet tosissaan. Heti 
toisen päivän alkajaisiksi Jani kam-
pesi näytille testijakson suurimman 
kalan, 9,4 kg hauen ahvenvärisellä 
20 cm Kickin’ Minnowilla.

”Ison kalan jälkeen en jaksanut 
kunnolla keskittyä ja heti seuraaval-
la heitolla tärähtänyt vielä suurem-
pi pääsi karkuun. Silloin 8 tuuman 
Kickin’ Minnowista oli helppo lausua, 
että näitä pitää hankkia useita lisää!”

Ensimmäiset omat 9-tuumai-
set kalajigini hankin kymmenkun-

H Kickin’ Slab on jo pienen lahnan kokoinen. Verrokkina 18 g Bete 
Krokodil.

▲ Kickin’ Slab sai paljon peliaikaa, mutta ainoa 
testikala iski vasta viime metreillä.

E Alien Eelin 30-senttinen perusversio on mielen-
kiintoinen viehe syviin vesiin. Tavallisilta hauki-
paikoilta se tuo enimmäkseen kukkasia.

H Megabait Charlie näyttää vedessä todella 
lupaavalta, mutta valitettavasti se ui tavalliseen 
hauenkalastukseen liian pinnassa.
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ta vuotta sitten. Keksinnöt niiden 
järkeväksi hyödyntämiseksi tosin 
odottivat itseään vuosia. Sittem-
min sain käsiini jättimäisiä mato-
jigejä ja pian ensimmäisen Mega-
bait Charlien, minkä jälkeen olen 
aktiivisesti haalinut muitakin suuria 
pehmovieheitä.

Uistinkohtaiset arviot

Mikäli suurta viehettä on helppo 
uittaa, sille tulee antaneeksi peli-
aikaa ja sillä todennäköisesti saa 
myös kalaa. Vastaavasti vaikeasti 
uitettavaa ei tule edes käytetyksi.

Paitsi heikohkon haukisyksyn 
myös magnumpehmojen luon-
teen takia tapahtumia ei ollut kai-
killa kokeilluilla vieheillä jonoksi 
asti. Niinpä niiden kestävyyttä on 
vaikea arvioida luotettavasti. Yli-
päänsä vieheiden vertailu on vai-
keaa, koska kyse on niin paljon ma-
kuasioista.

Päätimme ratkaista arvioinnin 
lopulta yksinkertaisella tavalla. Pis-
teet jaetaan vain yhdellä perusteel-
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F Suurimmat 
kalat tulivat 
Kickin’ Minnow 
8”:lla. Tämä 
9,4-kiloinen  
iski ahven-
väriseen.

E Alien Eelin 
värikartta on 
monipuolinen.
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Jättijigit
L Perinteisten kalajigien jättiver-
siot ovat todella kapean käyttäjä-
kunnan vieheitä, eivätkä edes ko-
vin helppoja sellaisia. Jättijigeistä 
testiryhmän käytössä oli koeka-
lastusten ulkopuolella neljää lajia. 
Niistä kaksi on Stormeja ja kaksi ka-
lastusvälineliikkeen laareissa myy-
täviä irtopyrstöjä.

Stormit

Storm WildEye Swim Shad 9” (23 
cm/192 g): Valmiiksi rigattu ka-
lajigi on kunnioitusta herättävän 
näköinen. Sen suurin ongelma on 
valtava paino, joka tekee heittämi-
sestä työlästä. Painon johdosta ei 
käytettävyyskään tavallisesti ma-
talilla jigihaukipaikoilla ole paras 
mahdollinen. Hauen jigaamista 
aktiivisesti harrastavan kannattaa 
kuitenkin hankkia kokeilukappale 
tästä 9-tuumaisesta Swim Shadista, 
sillä megaluokan kalajigejä on sen 
verran vähän tarjolla.

Storm WildEye Spin Tail Shad 
9½” (24 cm/174 g): Näöltään edel-
listä muistuttava, mutta perään on 
kiinnitetty lippa. Saanut nettikes-
kusteluissa palstatilaa YouTubessa 
pyörineen videon ansiosta. Lippa-
häntää voi käyttää kuten tavallista 
kalajigiä, mutta lipan on tarkoitus 
antaa lisää tenhoa. Toisaalta sitä 
voi muiden pehmojen tavoin uit-
taa joten kuten välivedessä. Spin 
Tail Shad on kuitenkin niin paina-
va, että kylmässä vedessä vaaditta-
via pysäyttelyjä sillä on turha yrit-
tää tehdä.

Lippahännällä on pienempien 
sisarusten parvi, jossa pienin on 
vajaa kahdeksansenttinen ja sitä 
seuraava kymppi. Näille kahdel-
le voi vastoin isoaveljeään povata 
kohtuullista menestystä kotimai-
silla vesillä, lähinnä kuitenkin ku-
hapaikoilla.

Haukivesille sopivimman 15 cm 
version ensiesiintyminen oman siima-
ni jatkeena oli hätkähdyttävä. Kevään 
2008 ensimmäisellä haukireissulla CD-
värisen (chartreuse demon) Lippahän-
nän ensimmäinen kala oli peräti 11,8 
kg mamma.

Lippis lienee juuri lippansa ansiosta 
parhaimmillaan sameassa vedessä. Var-
sinkin passiivisten kalojen varalle sellai-
nen saa olla pakissa.

Laarikalajigit

Irtomyynnistä satunnaisesti löytyvät 
9-tuumaiset (23 cm) kalajigipyrstöt 
myydään rigaamattomina, eli paino-

päätä ja koukkua ei ole kiinnitetty niihin 
kiinteästi kuten Stormeihin. Irtojigien 
vahvuus onkin, että niihin voi kiinnit-
tää erikokoisia jigipäitä tai ne voi jättää 
kokonaan painottamatta.

Itse huomasin viitisen vuotta sitten, 
että eniten käyttöä suurelle irtopyrstöl-
le on, kun koukuttaa sen nimenomaan 
ilman erillistä painoa. Jos vielä veto-
pisteen sijoittaa nokan sijasta vaikka-
pa niskaan, ui viehe kuin puolikuollut 
särki. Uitto tosin vaatii kärsivällisyyttä, 
mutta tärpit palkitsevat.

Vieläkin hienomman uinnin saa, kun 
10-tuumaisesta Storm Kickin’ Minnowi-
sta katkaisee turpalevyn ja ruuvaa ve-

topisteen silmukkaruuvilla vieheen 
niskaan. Sekään ei tosin ole mikään 
tehokone, vaan rauhallisesti uitel-
tava loppukauden kapine.

Ehkä mielenkiintoisimman lop-
putuloksen jättijigeistä saisi, jos 
Stormit olisivat ostettavissa ilman 
valmiiksi kiinnitettyä painopää-
tä. Hienoimpia irtomyytäviä jät-
tipyrstöjä ovat tähän asti olleet 
Renoskyn kalat, jotka eivät ole ul-
konäöltään tai kestävyydeltään lä-
helläkään Stormia.

Myös Pro Kalastus Oy:llä on ny-
kyisin tarjolla tavallista paremman 
näköisiä suurikokoisia kalajigipyrs-
töjä.

Suurimmat toukka-, tai siis käärmejigit ovat valtavia. Kalan saamisessa 
riittää haastetta.

Tosimielellä haukea jigaavan kannattaa hankkia 
kokeiluun 9-tuumainen Stormin kalajigi.

Stormin Spin Tail Shad on jännä vempele, jonka  
toimivuudesta löytyy todisteita mm. Youtubesta.

Jättimadot

Sain kerran vaihtokaupassa pari n. 
15-tuumaista eli 40-senttistä mato-
jigiä. En tiedä, edustavatko ne jotain 
tuotemerkkiä, koska niissä ei ollut 
enää pakkausta. Tällainen hillitön 
kumikäärme pitää rigata ehdotto-
masti ilman erillistä lyijypäätä.

Olen kantanut näitä kumikäär-
meitä mukana jo vuosia, ja silloin 
tällöin heittänytkin. Toistaisek-
si saalispäiväkirjaan on kertynyt 
vain kaksi puolittaista merkintää, 
kun pari 2–3 kilon haukea on käy-
nyt seurailemassa. Tai tiedä sitten, 
seurasiko jättimatoni niitä haukia?
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la: ottaako testiryhmäläinen tämän 
vieheen jatkossa aktiivikäyttöön 
vai ei. Lopulliset tähdet on lasket-
tu äänien keskiarvona.

Viisi tähteä tässä yhteydessä 
merkitsee sitä, että otamme kysei-
sen viehemallin ykkösketjuun ak-
tiiviseen käyttöön. Neljän tähden 
mallilla ei riitä puhti ykkösketjuun, 
mutta se mahtuu aktiivirasioihin. 
Kolmen tähden vieheet säästetään 
erikoistilanteisiin ja otetaan mu-
kaan vain tarvittaessa. Kaksi tähteä 
kielii, että usko on jo koetuksella, ja 
yksi tähti, että mallia ei taida tulla 
heitettyä enää tämän jälkeen.

Uutuuksia 2010

Vuosi 2010 toi Alien Eelille ja Bull 
Dawgille (ei testissä) kilpailijan, 

Stormin sirppipyrstöisen uutuus-
pehmon ThunderBeastin. Ulko-
näöltään simppua muistuttavaa 
suurisirppistä ja kovarunkoista 
jättihybridiä valmistetaan 9- ja 
12-tuumaisena. Jälkimmäinen pai-
naa peräti 336 grammaa, joten sitä 
myytäneen lähinnä amerikkalaisille 
muskien kalastajille. 9-tuumainen 
ja 135-grammainen pikkuveli tulee 
ehkä tarjolle myös Suomeen.

Yhdeksän värin valikoima kattaa 
tarpeet kohtuullisesti, mutta Kickin’ 
Minnoweista opitun perusteella sii-
hen kaipaisi vielä kultakalaa ja pu-
namustaa. Varsinaiseen testiin uu-
tuus ei ehtinyt, mutta muutamien 
koeheittojen perusteella 9-tuumai-
nen versio ui ainakin hauestukseen 
sopivalla syvyydellä.

Alien Eel on häijyn näköinen peli. Perusmallin tunnistaa yläluomesta, 
joka matalakulkuisesta Shallow runnerista puuttuu.

Storm haastaa ThunderBeast-uutuuspehmollaan Alien Eelin ja  
BullDawgin.

Storm WildEye 
Kickin’ Minnow 8” 

(KSM08)
Pituus: 20 cm
Paino: 86 g
Arvio: Kalastavuudeltaan ja käy-

tettävyydeltään markkinoiden 
kärkipehmoja, joka haastaa sa-
man valmistajan Suspin ja Sir-
pan. Isompi koko ja laajempi 
uintiliike nostavat sen tehoissa 
ajoittain jopa niiden ohi. Keräsi 

man, jos vieheen varustaa ohut-
lankaisemmilla koukuilla ja tup-
larenkailla.

★ ★ ★ ★ ★ 

Storm WildEye 
Kickin’ Minnow 
10” (KSM10)

Pituus: 25 cm
Paino: 150 g (140 g lyijypaino pois-

tettuna)

MagnumpehmotMagnumpehmot

ylivoimaisesti eniten ääniä, ka-
loja ja kiloja, myös testin suu-
rimmat, 9,4, 7,5 ja 6,6 kg hauet. 
Värikartta toimii vähintään koh-
tuullisesti. Suurin saatiin ahven-
värisellä, mutta testaajien selväk-
si suosikiksi kohosi GLF (oranssi 
ns. kultakala). Ennustamme, että 
tämä viehe koristaa vielä suurka-
lalistoja.

Kiitämme:
+ monipuolista uintiliikettä pienel-

läkin käsialalla
+ kohtuullista keveyttä kokoon 

nähden
Moitimme:
– tartuttaa kalat heikosti

Erän suositus: Kickin’ Minnow 8” 
tuskin nousee laajalti käytetyksi 
viehemalliksi, mutta jerkkeihin 
tottuneille paino on kuitenkin 
kohtuullinen. Teho paranee hie-

Arvio: Tosi iso viehe, joka soveltuu 
loppusyksyn haukihommiin vi-
ritettynä ajoittain jopa edellistä 
paremmin. Testiryhmän enem-
mistön alkuinnostus raskaaseen 
vieheeseen hiipui kevätpuolella 
niin paljon, että yksi tähti läh-
ti pois. Kerää kohtalaisen hyvin 
tapahtumia, mutta pudottelee 
alkuperäiskoukuilla yli puolet 
tärpeistä. Ohutlankaisilla ja laa-
jakitaisilla koukuilla sekä tupla-
rengastuksella tilanne parantuu 
vähän, mutta kaloja putoilee 
silti. Lyijypainon poistaminen 
vatsasta hidastaa hieman uppo-
avuutta, mutta parista vanhem-
man mallipolven yksilöstä katosi 
samalla uinti.

Kiitämme:
+ magnumkokoa ja kalojen kiin-

nostusta
+ painon poistamisella saa korjat-

Ylhäällä Storm WildEye Kickin’ Minnow 8” (KSM08), Storm WildEye 
Kickin’ Minnow 10” (KSM10) ja Storm WildEye Kickin’ Slab 8” (KSS08).



H A U K I O P A S  E R Ä  1 1 – 2 0 1 0 37

Savage Gear Alien Eel 20 cm Shallow runner (ylh.), Savage Gear Alien 
Eel 20 cm, Storm WildEye Seeker Shad 8” (WSK08) ja Storm Thunder-
Core Dawg 9” (WDG09).

Erän suositus: Kickin’ Slabin käyt-
täjäkunta rajautuu muutamaan 
kaheleimpaan hauenkalasta-
jaan, sillä se vaatii käyttäjältään 
tavanomaisesta poikkeavaa mie-
lenlaatua ja kalustoa.

★ ★

Megabait Charlie 
Sr. 8”

Pituus: 20 cm
Paino: 102 g
Arvio: Lievä pettymys. Kaislikon-

reunojen haravoimiseen turpale-
vytön Charlie ui aivan liian mata-
lalla, eikä sillä uppoavuudestaan 
huolimatta pysty kalastamaan 
riittävän hitaasti, jos vene aje-
lehtii tuulen mukana. Toisaal-
ta harva näin iso ja uskottavan 
näköinen viehe ui yhtä matalal-
la, joten erittäin matalien vesien 
erikoistilanteita varten puolus-
taa paikkaansa. Kalatapahtumat 
jäivät erittäin vähiin.

Kiitämme:
+ viimeistelyä
soveltuvuutta alle metrin syvyi-

seen veteen

Moitimme:
– heikkoa kalastavuutta
– uintisyvyydeltään yleiskalastuk-

seen kelpaamaton

Erän suositus: Charlien Sr. 8:n 
paikka on äärimmäisen kylmis-
sä ja matalissa (ja melko tuulet-
tomissa) vesissä. Pienellä lisäpai-
nolla uintisyvyyttä saa auttavasti 
lisättyä.

★ ★

PuolimagnumitPuolimagnumit

Storm WildEye 
Seeker Shad 8” 

(WSKS08)
Pituus: 19,7 cm
Paino: 65 g
Arvio: Suspin sirppipyrstöinen si-

sar, kutsumanimeltään Sirpa. 
Suspia vähän painavampi ja ui 
syvemmällä. Suuren sirppipyrs-
tönsä ansiosta vedessä Suspia 
selvästi suurempi, mutta uppo-
avuutensa vuoksi soveltuu huo-
nommin matalaan veteen.

tua uintisyvyyttä
Moitimme:
– luvattoman huonoa tartuttavuut-

ta
– kelausvastusta ja kokonaispainoa

Erän suositus: Jos pystyt linkoa-
maan 150 gramman painoista 
viehettä, jaksat odottaa kärsiväl-
lisesti sitä suurta ilman, että pie-
net hauet pitävät mielenkiintoa 
yllä, ja pystyt kestämään sen, et-
tä isotkaan eivät läheskään aina 
jää kiinni, hanki Storm WildEye 
Kickin’ Minnow 10”.

★ ★ ★

Savage Gear  
Alien Eel L

Pituus: 30 cm
Paino: 125 g (shallow 100 g)
Arvio: 30-senttisenä pyrstö suo-

rana sellainen ilmestys, etteivät 
pikkuhauet enää hätistele. Pe-
rusmalli ui hitusen liian syväl-
lä perusvesissä, toisaalta se on 
testivieheistä syvimmällä uiva 
ja soveltuu parhaiten selvästi yli 
kolmen metrin vesiin. Vastaavas-
ti matalauintinen shallowmalli ui 
yleiskäyttöön turhan matalalla. 
Tähti lisää, jos uintisyvyys olisi 
näiden välimaastossa.

Kiitämme:
+ paksua ja kestävää materiaalia
+ kohtuullista värikarttaa

Moitimme:
– krouvia viimeistelyä
– uintisyvyys rajoittaa molempien 

käyttöä

Erän suositus: Jos haluat kalastaa 
suurhaukea isolla vieheellä sy-
vältä, perusmallin Alien Eel on 
vieheesi. Jos taas haluat jättivie-
heen matalaan, valitse matala-
uintinen malli. Yleiskäyttöiseksi 
haukivieheeksi kummastakaan 
ei oikein ole. Lisäkoukutuksesta 
ei ole ainakaan haittaa.

★ ★ ★

Storm WildEye 
Kickin’ Slab 8” 

(KSS08)
Pituus: 20 cm
Paino: 184 g
Arvio: 20-senttinen, tolkuton hy-

bridilahna. Ainoan testikalan 
hampaat saivat pintaan vain pie-
niä viiltoja.

Kiitämme:
+ pelkkä näkeminen saa hyvälle 

tuulelle
+ kokoon ja painoon nähden sie-

dettävä kelausvastus
Moitimme:
– raskasta heitettävyyttä
– vaatimatonta värikarttaa

Savage Gear Alien Eel 30 cm (ylh.), Savage Gear Alien Eel 30 cm  
Shallow runner ja Megabait Charlie Sr. 8”.
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Kysy lähintä myyjää
Megabait Charlie:  Kalastus

arena Oy, p. (09) 873 3070
Savage Gear: OPM Kalastus

tarvike Oy, p. (09) 279 0460
Storm: Normark Suomi Oy, 

p. (014) 820 711

 
Suspin varjossa

L Maailman johtavan uistinkon
sernin pehmoliiketoimintaalue 
on kehittänyt viime vuosina jat
kuvasti uutuustuotteita. Niin jigi
en kuin muiden pehmovieheiden 
tuoteryhmään kuuluu useita toi
nen toistaan paremman näköisiä 
kaloja ja toukkia. Aidoimmillaan 
Storm WildEye Finesse Minnowin 
kaltaiset kalajäljitelmät näyttävät 
enemmän kalalta kuin kala itse.

Yhteistä kaikille eijigimäisille 
pehmovieheille on, että ne ovat 
jääneet lähes täysin Suspin var
joon. Pääosin ihan turhaan, uskal
lan väittää.

Kumi-Esau

Kickin’ Minnowista tulee väki
sin mieleen Raamatun Esau. Kun 
Jaakobveli sai viekkaudella Esaun 
esikoisoikeuden, jäi Esaun osak
si pelkkä linssiateria. Myös Kickin’ 
Minnow, joka ei tosin ole esikoisku
mi vaan Suspia nuorempi tulokas, 
on saanut osakseen enintään rip
peitä Suspin menestyksestä.

Kuitenkin Kickin’ Minnowin 
15senttinen versio on osoit
tautunut parhaimmillaan todel
la kovaksi haukipeliksi ja uudes
ta 20senttisestä leivottiin edellä 
magnumpehmojen testivoittaja.

Ensimmäisellä kontaktillani 
15senttiseen silvoin kahdessa 
päivässä haukien hampaissa kak
si kultakalaväristä (GLF) Kickiä olo
suhteissa, joissa juuri mikään muu 
ei toiminut. 38grammaisena sitä 
on kevyt heittää ja se ui hienosti. 
Ja mikä parasta, kiinnostaa haukia.

Tehokkuudella on kuitenkin 
kääntöpuolensa, sillä hauet imaise
vat tämän vieheen lähes poikkeuk
setta syvälle kitaansa. Kalojaan va
pauttavalle kalastajalle se tuottaa 
päänvaivaa, kun haavakkoja tulee 
tavallista enemmän. Nielemisviet

ti ei myöskään tee hyvää itse vieheelle, 
sillä parhaimmillaan (tai pahimmillaan) 
käyttöikä jää perin lyhyeksi.

15senttinen Kickin’ Minnow on joka 
tapauksessa parhaimmillaan silloin, kun 
hauki on tiukassa ja munat on pelastet
tava padasta.

Lahnanparkki ja muut pehmot

Siinä missä magnumkumien yhtey
dessä esitelty 20senttinen jättilahna 
Kickin’ Slab keräsi huvittuneita havain
toja, ei puolta pienempi ”Lahnanpark
ki” ole sytyttänyt vähääkään. Ehkä sen 
suurin vaiva on haukivesille hiukan ali
mittainen koko. Myöskään uinniltaan 

pikkuSläbäri ei ole ihan niin äijä
mäinen kuin suurempi veljensä.

Suomalaisten haukivesien ko
luajalle välikoppamalli olisikin ter
vetullut vaihtoehto. 14–15 cm pe
ruslottonen olisi epäilemättä kova 
sana syksyisten lahnaparvien se
assa. Ja luultavasti se onkin ainoa 
keino, jolla Kickin’ Slab voisi nous
ta parrasvaloihin. Sama pienikokoi
suus vaivaa ThunderCore Dawgin 
15senttistä pikkuveljeä.

Kovarunkoisen ja kumipintaisen 
Thunder Core Raz’r Backin tunnus
merkki on terävä selkäevä. Se on 
toimiva haukiviehe, joskin Normar
kin sivujen hehkutuksiin verrattuna 
vedessä yllättävän vaisu ilmestys.

Kickin’ Minnowiin verrattuna 
Raz’r Back on lievästä vaatimatto
muudestaan huolimatta helposti 
uitettava ja varsin kalastava. Tulee
kin mieleen, onko se lopulta jäänyt 
Suspin varjoon kalastavuuden vai 
palstatilan puutteen vuoksi?

Stormin Livesarja on varsinainen 
kalamaailman Madame Tussaud. 
Sarjaan kuuluu upea näköispainos 
lukuisista erilaisista kalalajeista. 
Houkuttelevuudessaan ne vetävät 
vertoja mille tahansa vähän kovem
mallekin vieheelle.

Omat kokemukseni Livesarjasta 
eivät ole olleet kovin kummoisia. 
Kalapyrstöisten uinti muistuttaa 
liiaksi Suspia, joka on omaan ma
kuuni turhan vaatimaton. Sirpaa 
muistuttava WildEye Curl Tail Live 
Perch sirppipyrstöahven muut
ti kuitenkin käsitykset. ”Kurlaava 
Pertsa”, varsinkin punamustana, so
pii omiin käsiini oleellisesti Sirpaa 
paremmin. Se kestää kovempaa 
uittoa kuin Sirpa, pysäytyksessä se 
ui jigimäisemmin ja kelpaa hauille 
kuin tauti.

Jos tykkää Suspista tai Sirpasta, 
kannattaa kokeilla myös Livesar
jan kaloja.

▲ Suspin (keskellä) ohella Stormilla on monta muutakin toimivaa, 
mutta vähemmän tunnettua pehmoviehettä, kuten WildEye Live -sarja 
(edessä (Sardine) sekä kovarunkoisia hybridejä, kuten ThunderCore 
Raz’r Back (takana).

H Jotkut Stormin Live-sarjalaisista näyttävät enemmän kalalta kuin 
kalat itse.

Kiitämme:
+ soveltuvuutta laajalle käyttäjä

kunnalle
+ tartuttamiskykyä virittämättö

mänäkin
Moitimme:
– paino ja uintisyvyys rajoittavat 

käyttöä matalassa
– ohuehko pyrstö katkeaa helpohkosti

Erän suositus: Helposti heitettävä
nä ja uitettavana Sirpa soveltuu 
testivoittaja Kickin’ Minnowia 
laajemmalle käyttäjäkunnalle, 
mutta koon takia siitä saa irro
tella enimmäkseen ”sinttejä”.

★ ★ ★ ★

Savage Gear  
Alien Eel S

Pituus: 20 cm
Paino: 55 g (shallow 42 g)
Arvio: Toisin kuin isompi veljen

sä soveltuu myös muille kuin 
kuntosalin kuukausikortin lu
nastaneille. Perusmalli ui järke
vällä syvyydellä, kun taas mata
lauintinen kulkee liian pinnassa. 
Yleiskäyttöön ihan asiallinen pe
li, vaikkei kaikkia testiryhmäläisiä 
erityisesti säväyttänytkään.

Kiitämme:
+ paksua ja kestävää materiaalia
+ kohtuullista värikarttaa
Moitimme:
– krouvia viimeistelyä

Erän suositus: Savage Gear Alien 

Eel S on kohtuullinen pehmo
viehe perushauenkalastukseen. 
Yhden testiryhmäläisen suosikki.

★ ★ ★

Storm Thunder-
Core Dawg 9” 

(WDG09)
Pituus: 23 cm
Paino: 60 g
Arvio: Kovarunkoinen, pehmo

päällysteinen lisko. Muistuttaa 
potkultaan vähän vanhaa HiLoa, 
mutta osa ui kylkimyyryä, joten 
viimeistely oli tekemättä.

Kiitämme:
+ soveltuvuutta laajalle käyttäjä

kunnalle
Moitimme:
– mitäänsanomatonta uintiliikettä

Erän suositus: ThunderCore Dawg 
on hajuton ja mauton kokonai
suus.

★


