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Miksi jotkut saavat kalaa ja toiset eivät?  
Ehkä siksi, että eräät osaavat tehdä sen hitusen  
paremmin kuin toiset. Kannattaa siis miettiä,  
olisiko omissa toimintatavoissa petraamisen  
varaa.

L Mikä on onnen osuus kalan-
saaliissa? Tietenkin ripaus tuuria 
tarvitaan, että oikeanlainen viehe 
kulkee juuri oikealta etäisyydeltä 
kalan kuonon edestä, ja että kala 
sattuu olemaan oikeassa vireti-
lassa iskeäkseen. Ja että se myös 
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tarttuu koukkuun kunnolla pysy-
äkseen kiinni väsytyksen loppuun 
saakka.

Mutta ennen kuin tähän asti 
päästään, tarvitaan paljon oikei-
ta valintoja ja toimia, joita ei pel-
kän onnen avulla ole mahdollista 

tehdä. Ylivoimaisesti suurin osuus 
hyviin tuloksiin pääsemisestä pe-
rustuu nimittäin silkkaan tietoon 
ja taitoon.

Seuraavaan olen koonnut joukon 
kalastuksellisia perusasioita, jotka 
alan aktiiviharrastajille ovat – tai ai-

Askel paremmaksi kalastajaksi

nakin niiden pitäisi olla – itsestään-
selvyyksiä, mutta joista kokematon 
keksinee paljon pohtimisen aihetta.

Löytyykö seuraavien seikkojen 
joukosta syyllinen siihen, että oma 
vapasi on taipunut suhteellisen 
harvoin viime aikoina? 

Opettele heittämään

Perhokalastuksessa heittämisestä, 
erilaisista heittotekniikoista jne. 
puhutaan paljon, mutta virvelika-
lastuksessa tuskin lainkaan. Heittä-
mistä pidetään helppona ja liiankin 
itsestään selvänä asiana.

Mitä se ei kuitenkaan ole.
Jos heitto ei ole hallussa, viehe 

läiskähtää veteen kaloja säikytel-
len ja väärään osoitteeseen. Sitä 
saa käydä irrottelemassa milloin 
ruokopöheiköistä, milloin vasta-
rannan puista tai jopa kaverin pää-
nahasta.

Esimerkiksi hauen pyynti ruo-
vikoiden reunoilta on niin tark-
kaa touhua, että hehtaaripyssyllä 
huiskiva pilaa muidenkin veneessä 
olijoiden kalareissun helposti. Sa-
manlaista tarkkuustyötä on kalas-
taminen pikku puroilla ja muissa 
ahtaissa heittopaikoissa.

Joten pieni treenituokio silloin 
tällöin vaikkapa takapihan nur-
mikentällä voisi olla ihan asiaa. 
Erityisen hyödyllistä olisi kokeilla 
uuden vapakaluston toimintaa 
ja selvittää, miten eri painoiset ja 
malliset vieheet niillä käyttäyty-
vät. Myös siima vaikuttaa loppu-
tulokseen paljon. Osaavana on 
huomattavasti parempi lähteä 
tositoimiin.

Opettele lukemaan kalavettä

Vapakalastuksen tärkein pykälä 
on, että viehe pitää saada uimaan 
sinne, missä kalat ovat. Muuten ei 
saaliin saamiseen ole teoreettisia-
kaan mahdollisuuksia, vaikka sii-
man päässä vipeltäisi maailman 
houkuttelevin viehe ja se lentäisi 
kuinka komeasti hyvänsä.

Pitää siis ymmärtää, minkä tyyp-
pisistä vesistön osista mitäkin kala-
lajia voi mihinkin aikaan vuodesta 
pyytää. Sokkoheittely sinne tänne 
tuottaa harvoin tyydyttävän tulok-
sen, vaikka pyyntivesi sinänsä olisi 
maankuulu kala-aitta.

Tässä on mahdoton ryhtyä selvit-
tämään eri kalalajien tyypillisimpiä 
olinpaikkoja, sitä tietoa saat yllin 
kyllin selailemalla Erä-lehden nu-
meroita tai ostamalla/lainaamalla 
kalakirjoja (mm. Hannu Lehtosen 
2003 ilmestynyt Iso Kalakirja on 
mainio teos). 

Oman kokemuksen kautta nau-
tittu täsmätieto on kuitenkin laa-
dultaan parasta, joten sitä pitää 
yrittää hankkia.

Arvioi kalan oleskelusyvyys

Voit kalastaa järvesi varminta otti-
paikkaa saamatta nykyäkään, mi-
käli vieheesi kulkee jatkuvasti vää-
rässä vesikerroksessa.

Tavallisimmin kysymys on siitä, 
ettei viehettä kyetä uittamaan tar-
peeksi syvällä pohjan tuntumassa. 
Jos vettä on kalapaikalla pari met-
riä, syvyys ei ole ongelma. Mutta 
kun syvyys tästä kasvaa, ongelmat 
lisääntyvät.

Ajatellaanpa kuhaa tavallises-
sa suomalaisessa järvessä kesällä. 
Useimmiten hämäräaktiiviset ku-
hat löytyvät päiväaikaan pohjan 
tuntumasta 3–10 metrin syvyydes-
tä ja vasta illan tullen ne nousevat 
pintavesiin.

Melkein mikään kuhalle sopiva 
heittovaappu, -lusikka tai -lippa ei 
ui riittävän syvällä, ellei sen anneta 
ennen kelauksen alkua vajota. Ta-
vallinen heittäminen ja kelaaminen 
kuljettavat useimpia vieheitä 1–3 
metrin syvyydessä, eikä kala yleen-
sä nouse metritolkulla ylös viehee-
seen napatakseen.

Oikea taktiikka on käyttää tar-
peeksi painavaa uppoviehettä, 
antaa sen vajota pohjalle ennen 
kelauksen alkua ja kelata tarpeek-
si hitaasti, että viehe myös pysyy 
pohjan tuntumassa. Vielä järke-
vämpää on käyttää jigejä tai pilk-
kejä, jotka toimivat muita vieheitä 
paremmin syvältä kalastettaessa.

Muista, että joskus vieheesi saat-
taa kulkea kaloihin nähden myös 
liian syvällä. Kalat ovat vieläkin ha-
luttomampia iskemään niiden ali 
kulkevaan vieheeseen.

Anna paikan rauhoittua

Varma totuus on, että kala nappaa 
halukkaammin, kun paikka saa olla 
jonkin aikaa rauhassa. Päivänselvä-
nä ilmiö esiintyy koskikalastukses-
sa, missä kalastuspaine on kova ja 
kalojen olinpaikat suppeita. Jo tun-
nin parin tauko tykistökeskitykses-
sä saattaa ”rauhoittaa” kalan ja joh-
taa tärppiin heti ensi heitolla.

Samasta syystä tuloksekkainta 
kalastusta on nopeahko siirtyminen 
paikasta toiseen, jolloin kuhunkin 
kohteeseen uhrataan vain muuta-
ma heitto kerrallaan. Mitä useam-
malle häiriintymättömälle kalalle 
pystyy tarjoilemaan viehettä päivän 
aikana, sitä pulleampi saalisreppu.

Venekalastuksessa parhaimmas-
sa asemassa on keulaheittäjä, joka 
pääsee ensimmäisenä tykittämään 
uusina vastaan tulevia ottipaikkoja. 
Jos siis ihmettelet, miksi venekave-
risi saa aina paremmin kalaa kuin 
sinä, se saattaa yksinkertaisesti joh-
tua hänen oveluudestaan istuma-
paikka-asiassa.
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Vaihtele vieheen uittorytmiä

Käsialoja on monenlaisia, myös ka-
lastuksessa. Termillä tarkoitetaan 
erilaisia tapoja uittaa viehettä. Se ta-
vallisin tapa eli tasainen kelankam-
men pyörittäminen ei suinkaan ole 
ainoa eikä edes kovin hyvä uittotyy-
li, paitsi ehkä lipoilla kalastettaessa.

Parempaan tulokseen pääset, kun 
vaihtelet veivausnopeutta. Välillä 
nopeampia ja välillä hitaampia kam-
menpyöräytyksiä, niiden lisukkeena 
lyhyitä sekunnin parin pysäytyksiä 
vaikka joka toisen tai kolmannen 
pyöräytyksen jälkeen. Vavan kärkeä-
kin voi nykiä uinnin elävöittämiseksi.

Huomaat, että viehe kuin viehe 
saa liikkeeseensä aivan uudenlais-
ta potkua, joka saattaa kiinnostaa 
kaloja entistä enemmän.

Tärkeää on, ettet juutu kaavoihin, 
vaan kokeilet toistuvasti uutta. Jos 
jokin systeemi tuotti tulosta edelli-
sellä reissulla, se ei välttämättä pe-
laa kunnolla enää viikon päästä.

Kalasta ottiaikana

On valtavasti eroa sillä, tarjoaako 
viehettä veteen kalojen ruokailuai-
koina vai niiden ulkopuolella.

Keskellä kaunista kirkasta kesä-
päivää on tietysti mukava kalastaa, 
mutta saalis saattaisi olla huomat-
tavasti parempi, jos saman heitto-
määrän kylväisi järveen vasta illan 
hämärtymisen kynnyksellä tai au-
ringonnousun aikoihin seuraavana 
aamuna.

Aamut ja illat ovat keskikesäl-
lä useimmiten parhaita ottiaikoja, 
syksylläkin. Vasta talven lähestyes-
sä ja valoisan ajan lyhetessä kalojen 
päiväaktiivisuus lisääntyy selvästi 
hämäräaikojen kustannuksella.

Kalakeli?

Lomailijan ihannesää ei välttämät-
tä ole kaksinen kalakeli. Ei ainakaan 
silloin, kun halutaan pyytää viileyt-

Haukia löytyy toisinaan vallan erikoisistakin paikoista. Kannattaa yrittää ennakkoluulottomasti.

◀ Jigit ovat 
erityisen  
käyttökelpoisia 
vieheitä, kun 
kalat oleilevat 
syvällä.  
Joskus jopa 
lahna saattaa 
mielistyä  
silikoni- 
matoon.

▶ Jigiä ei 
koskaan  
pidä pujottaa 
kuin matoa 
koukkuun, 
vaan rungon 
tulee olla  
suorassa  
kuten alla.

tä suosivia jalokaloja. Lämmin, ma-
tala vesi tappaa esimerkiksi Tenon 
lohen ottihalut tehokkaasti sekä 
pitää suut supussa myös taimen-
koskilla ja istarilammilla.

Kalamiehen ei pidä säikkyä säitä, 
sillä ravakka sade voi olla ilmojen 
haltijalta todellinen taivaanlahja. Si-
tä paitsi karmea keli vähentää vesiltä 
muita kalastajia, joten tilaa ja häiriin-
tymättömiä kaloja on käytettävissäsi 
enemmän. Asiallinen vaatetus pitää 
vilun ja kosteuden loitolla.

Heittopituudella merkitystä

Heittopituudella on iso merkitys 
varsinkin rantakalastajalle. Kiusal-

lisen usein ottipaikat tuppaavat 
olemaan niin kaukana, että heit-
toja saa revitellä oikein olan takaa.

Mutta kuinka ihmeessä joku 
onnistuu viskaamaan vieheen-
sä keihäänheittolukemiin, kun it-
se joutuu tyytymään kuulakaaren 
mittaisiin rääpäisyihin?

Selityksiä on lukuisia. Vavan pi-
tuus ja voimakkuus, kelatyyppi, 
siiman paksuus, vieheen paino ja 
malli, heittotaidot…

Yksi merkittävimmistä ja onneksi 
helposti korjattavissa oleva heiton 
lyhentäjä on kelan siimamäärä. Jos 
siimataso on päässyt vajoamaan 
useita millejä, ehkä jopa yli sentin 

verran puolapinnan tason alapuo-
lelle, on harvinaisen varmaa, että 
se vaikuttaa heittojen pituuksiin 
dramaattisesti.

Pistä silloin uutta siimaa puo-
lalle, kunnes taso on enää parin 
millin päässä puolan yläreunasta. 
Samalla hanki hieman ohuem-
paa (luotettavaa) siimaa, sillä vä-
häinenkin ohentaminen auttaa 
heti heittämään muutaman met-
rin pitemmälle

Huolella suunniteltu  
on puoliksi tehty

Hyvä ennakkosuunnittelu antaa 
paremmat mahdollisuudet reissun 
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onnistumiselle. Jos et tunne tulevia 
olosuhteita, yritä onkia ne tietoosi.

Mistä luvat, minkälaisia viehei-
tä tarvitset, kuinka paksuja siimoja 
tai pitkiä vapoja, miten syvästä pi-
tää ronkkia, täytyykö kahlata, so-
pivatko tuulet alueelle, onko pitkä 
ajomatka ottipaikoille, onko kalas-
tussäännöissä joitain erityismäärä-
yksiä, saalisrajoituksia tms.

Yksi tavallisimmista ärräpäiden 
aiheista kumpuaa vääränlaisista 
välineistä ja varusteista. Kaikkeen 
ei voi koskaan varautua, mutta 
epämiellyttävien yllätysten määrä 
vähenee huomattavasti huolellisel-
la suunnittelulla.

Viritä uinti kuntoon

Vieheen uinti saattaa ratkaista, 
kiinnostuuko kala tarjouksesta vai 
näyttääkö sille pyrstöään. Lusikat, 
lipat ja jigit eivät yleensä tarvitse 
säätämistä, mutta vaapuilla se tu-
lee usein eteen.

Vaikka useimmat valmistajat 
rukkaavatkin vieheensä uintikun-
toon tehtaalla, uinti voi kadota 
esimerkiksi kolhujen seurauksena. 
Vaapun nokkalenkin ei tarvitse tai-
pua sivulle kuin millin verran, niin 
uinti jo kärsii. Kuva alkaa viistää 
sivulle toista kylkeä esitellen eikä 
maita kaloille ainakaan yhtä hyvin 
kuin suorassa kulkeva.

Virheen voi korjata taivuttamal-
la nokkalenkkiä pihtejä käyttäen 
kallistuksen suuntaan. Säädön on-
nistumista tarkkaillaan aina koeui-
tolla, joten kotona työpöydän 

pompaa on varustaa viehe pienel-
lä renkaalla, johon kiristyssolmun 
voi tehdä huoletta.

Solmu heikkenee nopeasti

Muista uusia solmu usein, koska 
vanhana se heikentää siiman veto-
lujuutta paljon,  jopa alle puoleen.

Mistä sitten tietää, että solmu on 
heikentynyt?

Tee vetokoe. Jos siima paukah-
taa poikki kovin kevyesti, voi olla, 
että solmun uusimisen ohella pitää 
siiman päästä katkaista muutama 
metri pois. Vanhemmasta siimasta 
saatat joutua lypsämään sitä jopa 
kymmeniä metrejä, ennen kuin lu-
jaa tavaraa alkaa löytyä.

Usko pois: siiman säästäminen 
ei kannata!

Peruke vain haukea varten

Hauen kalastuksessa peruke on 
hyödyllinen, mutta muiden koti-
maisten lajien pyynnissä siitä on 
pikemminkin haittaa. Peruke vas-

▶ Saamamies hymyilee, 
saamatonta kyrsii. Toisen  
onnistumisesta kannattaa  
kuitenkin ottaa opiksi, jolloin 
kenties omakin vapa alkaa  
taipua.

▲Ottipaikkatuntemuksella on 
erittäin iso rooli kalastuksen 
onnistumisessa. Esimerkiksi 
kosken niska on erinomainen 
paikka narrata jalokaloja siiman 
päähän.

ääressä vaappuja ei voi ryhtyä sää-
telemään.

Varo kiristyssolmua

Aloittelijan tunnistaa helposti, jos 
ei muusta niin solmuntekotaidot-
tomuudesta. Ainakin yksi kunnolli-
nen kalastussolmu pitäisi jokaisen 
opetella, olkoon se vaikka Suo-
men luultavasti suosituin solmu 
Uni. Huono tai vääränlainen solmu 
saattaa näet pilata vieheen uinnin 
ja pahimmassa tapauksessa viedä 
koko vieheen kaloineen.

Älä kiinnitä varsinkaan pien-
tä vaappua kiristyssolmulla, sillä 
se huonontaa uintia ja voi tuhota 
sen jopa kokonaan. Mitä paksum-
paa siimaa käytät, sitä varmemmin 
uinti kärsii.

Oikea tapa on opetella teke-
mään lenkkisolmu ja kiinnittää 
vaappu sillä. Tai ehkä vielä hel-

▼ Rauhalliselta alueelta nappaa 
varmimmin. Tämä kalastaja uitti 
viehettä sillan alla paikassa, jota 
muut eivät juuri kalasta. Tulosta 
syntyi.
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tustaa vettä ja heikentää herkkä-
liikkeisten vieheiden uintia, minkä 
lisäksi se saattaa säikyttää kaloja 
pelkällä olemassaolollaan.

Riisu siis peruke pois kalastaes-
sasi vaikkapa koskilla jalokaloja. 
Ainoastaan pahoilla haukivaara-
alueilla kuten jokisuvannoissa ja 
koskien alla voi mahdollisimman 
huomaamattoman perukkeen 
käyttö olla perusteltua.

Pujota jigihäntä oikein

Aloittelevan jigikalastajan yleisin vir-
he liittyy jigihännän pujottamiseen.

Oikeat välineet merkitsevät kalastuksessa myös paljon. Jos kalastus esimerkiksi tapahtuu ruovikoista  
kuten haukihommissa toisinaan, on vaikea pärjätä ilman ruohosuojattuja vieheitä.

Pieni vaappu menettää helposti uintinsa, jos se kiinnitetään kiristys-
solmulla (yllä). Rengas- ja lenkkisolmukiinnitys ovat oikeita tapoja.

Helppo konsti parantaa vieheen kulkua ruohikossa ja kivikossa on 
vaihtaa yksihaarakoukku kolmihaaran tilalle.

Jos häntä pujotetaan koukkuun 
kasiaistekniikalla, jolloin runko te-
kee mutkan koukussa ja häntä so-
jottaa kohti taivasta tai on muulla 
tavalla vinksin vonksin, se ei ui kun-
nolla. Ja mikä pahinta, käppyräisen 
rungon vuoksi kalan on vaikeampi 
saada koukkua suuhunsa.

Kokemus on osoittanut, että vää-
ränlainen pujottaminen vähentää 
saalista ainakin 80 prosenttia.

Oikea tapa on mitoittaa koukun-
kärjen ulostulokohta siten, että ji-
gihännän runko mahtuu olemaan 
aivan suorassa koukun varressa.

Koukku on tärkeä

Koukkua voi hieman karrikoiden 
kutsua vieheen tärkeimmäksi 
osaksi, sillä ilman sitä kalaa on jo-
takuinkin mahdoton saada ylös. 
Koukkujen koosta, mallista, väris-
tä jne. voisi filosofoida sivutolkulla, 
mutta yleensä riittää, että muistaa 
pitää koukut terävänä.

Totuus nimittäin on, että kiviin 
ja muihin esteisiin pökkiessään 
koukut tylsyvät ja vääntyvät, mikä 
heikentää kalan tarttumista. Vähin-
tään jokaisen kivitärpin jälkeen pi-

täisi koukkujen terävyys tarkistaa 
ja korjata kuntoon, jos tarve vaatii. 
Pidä viila, pieni hiomakivi tai kou-
kunteroitin käden ulottuvilla, vaik-
kapa kaulassa roikkumassa.

Huomaa, että jopa suoraan 
myyntipakkauksesta poimitut vie-
heet voivat olla tylsiä!

Vieheet kuivamaan

Kosteus on vieheiden vihollinen, 
vaikka ne on tehty operoimaan 
kosteissa olosuhteissa. Jos vet-
tä on päässyt vieherasiaan sisälle, 
muuttuu säilytyspaikka korroosi-
okammioksi, jossa ruoste pääsee 
riehumaan koukuissa ja renkaissa. 
Sehän tietää koukkujen tylsymistä 
ja kestävyyden heikkenemistä. Sa-
malla kauniit maalipinnatkin muut-
tuvat nuhruisiksi.

Aarteiden hyvinvoinnin turvaa-
miseksi pitää säilytysrasioiden olla 
ehdottomasti kuivia, ennen kuin 
kannet suljetaan.

Ota tavaksi ravistaa ylimääräinen 
vesi pois vieheestä, ennen kuin pa-
lautat sen rasiaan. Ja heti reissusta 
kotiuduttuasi kaiva rasiat ulos re-
pusta ja avaa kuivumaan.

Erityisen välttämätöntä kuivaa-
minen on merireissun jälkeen!

Irti pohjasta

Kuinka saada pohjaan tarttunut 
viehe irti? Jos ei tavallinen vavan 
nytkyttely tehoa eikä viehettä ole 
mahdollista kiskoa eri suunnasta 
kuin mistä tarttuminen tapahtui, 
helpoin kikka on ns. ampuminen. 
Se tosin onnistuu vain haspeli- tai 
umpikelalla ja parhaiten joustaval-
la monofiilisiimalla.

Pingota siima kireälle, avaa san-
ka (haspelilla kalastettaessa), ota 
siima sormen alle ja vie vapa no-
pealla liikkeellä taaksepäin. Siiman 
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saa vieheet lentämään riittävän 
pitkälle.

Itse olen käyttänyt tukevia kuitu-
siimoja mm. koskijigittelyssä, missä 
jatkuvilta pohjatärpeiltä ei voi vält-
tyä. Sataa pohjatärppiä kohden ji-
gimenetyksiä on ollut vain muuta-
mia. Niissä tapauksissa jigipää on 
onnistunut kiilautumaan kivien 
väliin.

Kasvitärppien  
vähentämiseksi

Pohjaan jäämisiä sekä vesikasvei-
hin tarttumisia voi ehkäistä myös 
vaihtamalla kolmihaarakoukut 
isoihin yksihaaraisiin. Erityisen hy-
vin yksihaarakoukut toimivat lusi-
koissa. Asenna koukku mieluiten 
niin päin, että sen kärki osoittaa 
vieheen koveralle puolelle.

Voit käyttää myös erityisiä ruoho-
suojakoukkuja, joskin niiden suoja-
mekanismi heikentää samalla jos-
sain määrin kalan tarttumista kiinni.

Erityisiä ruohikkovieheitäkin on 
olemassa, tunnetuimpana kaikista 
Rapalan kehittämä Minnow Spoon.

Malttia kalan ylösottoon

Mahtava fiilis, kun kunnon kala vii-
mein riehuu siiman päässä! Mutta 
siitä on vielä pitkä matka paistin-
pannulle.

Kuinka monesti olenkaan näh-
nyt tilanteita, jossa ”varma”” saalis 
on menetetty aivan typerällä to-
heloinnilla kalan ylösotossa. Jos-
kus jopa kokenut kalastaja joutuu 
tilanteessa paniikkiin, aloittelijasta 
puhumattakaan.

Muutama perusasia:
Kalaa väsyttäessäsi pidä aina 

jarru sopivan löysällä ja vapa 90 
asteen kulmassa siimaan. Väsytä 
saalis riittävästi ennen ylösottoa, 
älä kiirehdi.

Älä ikinä yritä kelata kalaa ”vapa-
renkaiden läpi”, vaan jätä vähintään 
vavan mittainen siima ulos kalaa 
haaviessasi.

Älä nosta kalaa suoraan vaval-
la, ellei se ole riittävän pieni. Varo 
tartuttamasta viehettä havakseen 
ennen kuin kala on sisällä haavis-
sa. Ja varo tartuttamasta koukkuja 
omaan käteesi.

Ole kärsivällinen

Saaliillisesti kehnoja päiviä tulee 
vastaan vääjäämättä, vaikka miten 
taidokkaasti kalastaisit. Erityisesti 
isot kalat ovat harvoin parhaassa 
mahdollisessa syöntihurmiossa. 
Älä kuitenkaan luovuta, sillä vain 
vedessä oleva viehe antaa saalista.

Jos joku muu tuntuu onnistuvan 
itseäsi paremmin, kysy neuvoa ja 
ota opiksesi. Kysyminen ei ole tyh-
myyttä, mutta jääräpäinen kyllä-
minä-tämän-osaan-asenne on.

pingotuksen ollessa äärimmillään 
oikaise sormi, jolloin siimaa syök-
sähtää kuin ammuttuna puolalta. 
Vieheeseen saakka välittyy nytkäh-
dys, joka toivottavasti riittää irrot-
tamaan koukun pinteestä.

Entä kun viehe on lentänyt 
puunoksan tai sähkölinjan ylitse ja 
roikkuu ilmassa?

Kelaa rauhallisesti viehe noin 
0,5–1 metrin päähän oksasta. Aloi-
ta heiluriliike pienillä vavan nykä-
yksillä. Kun heiluri eli viehe saa-
vuttaa ylimmän pisteensä takana, 
tempaise voimakkaasti, jolloin po-
tilas lentää vauhdilla luoksesi. Va-
ro itseäsi ja kavereitasi, ettei jakaus 
mene uusiksi.

Viehetappiot minimiin

Viehemenetyksiä voi ehkäistä 
myös tarpeeksi vahvalla siimalla, 
jolla koukun saa hätätilassa vedet-
tyä väkisin suoraksi.

Esimerkiksi 0,28-millisen Spider-
wire Ultracastin luvattu vetolujuus 
on huikea 30,6 kg, joten useimmat 
normaalikoukut oikenevat sillä hel-
posti. Kuitenkin siiman paksuus on 
vielä varsin siedettävä, joten sillä 

▼ Taimen on tulossa, mutta pelin voi vielä pilata monella tavalla. Tärkeintä on toimia rauhallisesti.

▶ Millä vieheellä? Tätä 
ongelmaa joutuu jokainen vapa-
kalastaja ratkomaan jokikisellä 
reissullaan, sillä eilen antanut 
viehe ei välttämättä toimikaan 
enää tänään. Kuvan ahven valitsi 
viimeiseksi ateriakseen  
tyypillisen ahvenvieheen eli  
pienehkön lipan.


