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Siianuistelijan
välineet
� Siianuistelijan kulkupeliksi sopii
mikä tahansa soutukelpoinen
vene. Keveys ja soutumukavuus
on eduksi, mutta ainakin vähä-
tuulisena päivänä pärjää rons-
kimmallakin paatilla. Hitaus ei ole
haitaksi.

Yksinuistelussa vene tällätään
riittävään tasapainoon. Tarvitta-
essa muutama kivenmurikka
rannalta perätuhdolle tekee jo
terää soudettavuudelle. Kortti-
järvien vuokraveneissä varau-
dun myös kitiseviin airoihin, jot-
ka horjuttavat soutajan mielen-
rauhaa. Jos muu ei auta, eväs-
leivän välissä kulkevat metwurs-
tisiivut vaimentavat hankaintap-
pien karmeimmankin kitinän.

Olen uistellut siikaa myös ink-

tapahtumien vuoksi olla niin lä-
hellä soutajaa, että niihin ulottuu
takapuolta tuhdolta nostamatta.
Siikojen lisäksi pikkuvaappuihin
nappaa ahven ja monet muut la-
jit, joten vipinää riittää.

mannut näitä heittokeloja ereh-
dyksessä. Kela on riittävän mi-
nikokoinen kevyisiin siikavapoi-
hin ja siimatilavuus on sopivan
pieni ohuelle siimalle.

Hyrrä ei kierrä siimaa avoke-
lan tapaan, kun kalaa otetaan
jarru löysällä sisään. Avokelassa
jokainen kammen pyöräytys, jo-
ka ei puolaa siimaa (jarru antaa
löysää ja räikkä pärisee) merkit-
see siiman pyörähtämistä kier-
teelle. Kierre taas aiheuttaa sot-
kuja siimaan.

Hyrräkela on vaivaton käyttää
vaappuja veteen päästettäessä.
Siimanohjaimen liikkeistä lai-
dasta laitaan voi laskea pääste-
tyn siimapituuden. Syväuiste-
lussa hyrrä helpottaa touhua-

mista painojen kanssa.
Sopiva siimavahvuus pikku-

vaapuille on 0,18–0,23 mm. Oi-
kein hyvällä syönnillä 0,23 mm
pelaa siinä missä ohuempi ja
kestää kaikkein ohuimpia pa-
remmin hauen hampaita.
Useimmiten käytän kuitenkin
vahvuutta on 0,20 mm.

Siimani ovat väritöntä mono-
fiilia, vaikka esim. fluorikeltai-
seen tuntuu nappaavan aivan
hyvin.

Käytin aiemmin UL-luokan 5-
jalkaisia, todella löysiä pikkuva-
poja (esim. Shakespeare Sigma
Supra). Siikoja on tällaisella peh-
meällä pikkuvavalla kiva kelata
ylös ja vähän pienempikin tuntuu
hanttiin laittavalta saaliilta. Let-
keä vapa pitää siian hyvin kiinni.

Jos pyyntipaikalla on erityisen
isoja siikoja, olen uistellut koko-
toimisten sijasta kärkitoimisilla
Shimano Catana Spinning 180L
-vavoilla. Nämä Light-luokan 6-
jalkaiset eivät myötää ylösotos-
sa erityisen hyvin, mutta toisaal-
ta uisteltaessa niitä ei tarvitse
pitää niin siiman suuntaisina.

Kun siika tärppää oikein hi-

Siianuistelussa
suositaan keveitä
välineitä vavoista
ja siimoista 
vaappuihin. 
Poikkeuksena on
suuripesäinen
haavi, jolla pystyy
vähentämään 
veneen vieressä
irti päässeitä.
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karikanootilla meloen ja souta-
en. Kanoottia on kätevä kuljet-
taa auton katolla ja se on venet-
tä kevyempi kantaa. Mutta ka-
nooteissa ei yleensä ole köliä,
koska se heikentää kääntyvyyt-
tä kapeissa virtavesissä.

Siksi kevytkään inkkari ei vält-
tämättä ole siianuistelussa jär-
vellä tavallista lujitemuovista pe-
rusvenettä kevyempi soudettava
tai melottava. Kölitön inkkari ei
pysy tuulella suunnassa ja kurs-
sin pitäminen syö voimia. Ka-
nootti onkin parhaimmillaan pik-
kujärvillä, kapeissa virtavesissä
ja tuulettomissa olosuhteissa.

Vapatelineet sijoitetaan sen
mukaan, onko pyytäjiä yksi vai
kaksi. Vapojen pitää runsaiden

Yksin soudettaessa veneen
tasapainon säilyttäminen edel-
lyttää vapojen sijoittamista kes-
kiveneeseen, kaksin soudetta-
essa perässä istujan ulottuville.
Vapatelineet voi pultata laitoihin
tai niille voi nikkaroida veneen
pohjalla siirreltävän telineen.
Edes taimenet eivät tärpätes-
sään pahemmin siirtele telinet-
tä, joten telineen painotus ei ole
välttämätöntä.

Hyrräkela 
ei kierrä siimaa

Pieni hyrräkela on paras siia-
nuistelukela. Omien kelojeni
merkki on Ambassadeur 3500
Rocket, enkä suinkaan ole hom-

� Kanootti on kätevä 
reissaavan uistelijan kulku-
peli. Kaksin uisteltaessa 
vapatelineet sijoitetaan 
perään.

� Siika irtoaa usein aivan
veneen vieressä. Kunnon
suuripesäinen haavi voi 
pelastaa tilanteen.

7 - s 46 - 47  27.05.2002  19:36  Sivu 46



Kalastuskolmio Oy
Alan liikkeistä kautta maan.

Tukku-
myynti:

Kalastuskolmio Oy

Tukku-
myynti:

Alan liikkeistä kautta maan.

JAK
– Suomen

Turusta

JAK
– Suomen

Turusta

CALICO CAT
– Ranskasta
CALICO CAT
– Ranskasta

SALAMANDER
– Norjasta
SALAMANDER
– Norjasta

47

S I I K A

taassa vauhdissa reilusti leväl-
leen asetettuihin vapoihin, se
tarttuu hitusen jäykkään parem-
min. Jos vapa on oikein löysä,
se on asetettava siiman suun-
taiseksi.

Ison siian iskiessä Catanat
ovat parhaimmillaan, mutta jäy-
kähkö vapa vaatii pehmeäjarrui-
sen hyrräkelan pelatakseen riit-
tävän joustavasti.

Olen mieltynyt pitkävartisiin,
jättihaukiluokan haaveihin. Täl-
lainen sinivalaan kita on hieman
huvittavan näköinen pienehkö-
jen siikojen pyynnissä, mutta
toisaalta en muista paremman

ja se on ahneella otilla, myös hi-
tusen mikrovaappuja isommat
pikkuvaaput pyytävät hyvin. Kil-
pailu ravinnosta on kovaa ja
kauemmaksi näkyvä viehe hou-
kuttelee ehkä paremmin.

Kokemuksia tästä on itsel-
lenikin kertynyt Pohjois-Suomen
ja Norjan vesiltä. Parhaimmillaan
sellaiset pienet Rapalat, jotka ei-
vät Keski-Suomen, Pohjanmaan
ja Savon vesillä ole koskaan an-
taneet siikoja, saalistivat aivan
kohtuullisesti suurten siikapar-
vien sekaan uitettuna.

Vähän isompi siikavaappu
saattaa olla myös oikein isolle
siialle hyvä valinta. Isoja siikoja
on kuitenkin niin vähän, että
harva malttaa valita vieheensä
niiden mukaan, koska isot iske-
vät aivan pieniinkin.

Yksi hyvä vaihtoehto on käyt-
tää kahta tai kolmea erilaista
merkkiä yhtä aikaa. Jos paikalla
on vaikkapa taimenia, rautuja,
harjuksia tai kirjolohia, vähän
laajemmasta valikoimasta on
hauska kokeillen etsiä saama-
kalua värejä myöten.

Mikrovaaput kalastavat mai-
niosti monia kalalajeja ja onpa niil-
lä saatu jättikoon haukia ja lohia-
kin. Hentoisten koukkujen puo-
lesta ne eivät silti missään nimes-
sä ole suurten kalojen vieheitä.

Minihyrrä ja taipuisa pikkuvapa ovat omiaan siianuisteluun. 

kokoisten kalojen juuri koskaan
irronneen haavimisvaiheessa.
Pienempiäkin kauhoessa isolla
haavilla osuu vaivattomasti ja
kyseessä on myös turvallisuus,
kun heilutaan veneen reunalla.

Pienten siikavaappujen neulan-
terävät koukut puhkaisevat haa-
vin havaksen helposti. Ruotsissa
Ljungan-joen siianpyytäjät käyt-
tävät siksi siikoja veneestä pilk-
kiessään katiskaverkkoisia haa-
veja sotkujen estämiseksi! Itselle-
ni on riittänyt kova nailonhavas.

Kehnoin valinta on ns. pum-
pulilankainen havas, johon siian
suussa heiluva pikkuvaappu
sotkeutuu nopeasti ja irrottelu
on piinallisen hidasta.

Kelluva mikrovaappu

Suurin vaappu, jolla olen saanut
soutu-uistellen siian, oli 9-sent-
tinen. Kookkaisiin vieheisiin
tarttuneet siiat ovat kuitenkin
enemmän tai vähemmän sattu-
makaloja.

Siika nappaa myös soudet-
tuun lippaan, mutta pyytävyy-
dessä lippa ei pärjää pikkuvaa-
pulle. Sen ovat monet kokeilut
ja sadat saalissiiat osoittaneet.

Toisaalta kalakilpailujen saa-
listilastojen mukaan monikiloi-
set siiat näyttävät kelpuuttavan

heitetyn lipan yllättävän usein
suupalakseen varsinkin sellai-
sissa joissa, joihin nousee me-
restä vaellussiikaa. Lipan hou-
kuttelevuutta lisännee hidas
uintivauhti.

Varsinaisen siikavaapun ni-
men ansaitsevat vain kaikkein
pienimmät, kelluvat mikrovaa-
put. Tarkan rajan vetäminen
koon perusteella on mahdoton-
ta, koska vaapun pyytävyys riip-
puu myös siikojen koosta, mää-
rästä ja syöntihaluista.

Selvää näyttöä on, että uppo-
avat pikkuvaaput eivät kalasta
yhtä hyvin. Uppoavalla ei pysty
soutamaan yhtä hitaasti, pysäh-
telemään, eikä uppoava lähde
pysähdyksessä hitaaseen nou-
suun kohti pintaa, mikä jäljitte-
lee hyönteistoukan kohoamista
ja saa siian usein iskemään. Hy-
vä siikavaappu on siksi kelluva
tai ainakin syvyytensä säilyttävä
(suspending).

Kaikkein pienimmät, solakat
mikrovaaput kelpaavat siioille
kaikenlaisissa paikoissa ja tilan-
teissa. Niihin haukkaa mitätön
sinttisiika samoin kuin köriläs.
Oikein huonolla syönnillä tur-
vaudun mieluusti näihin.

Toisaalta varsinkin niissä Kai-
nuun, Kuusamon ja Lapin vesis-
sä, joissa siikaa esiintyy paljon

� Paksu ja 
värillinen siima
ei estänyt tätä
pikkusiikaa 
nappaamasta.

� Parhaan 
punnitustarkkuu-
den siioille 
saa alle 2 kg
jousivaaoilla.
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Siikavaaput

Seniori

Tunnetuin siikavaapuista on
kannuslaisen Hannu Känsäkos-
ken Seniori (32 mm). Känsäkos-
ki teki Seniorin 1992 alun perin
kirjolohia houkuttamaan, mutta
pian alkoi kuulua kummia. Siiat
iskivät Senioriin kuin vimmatut.
Siianuistelu oli aluksi vain pie-
nen piirin touhua, kunnes se
Erän siikaviehetestin myötä
1996 ponnahti päivänvaloon.
Seniori voitti testin ylivoimaises-
ti ja valittiin Erän Ottivieheeksi
myös siikavieheiden koekalas-
tuksissa 1999.

Seniori on vaivaisen gram-
man painoinen, siro mikrovaap-
pu. Perä on ohut ja kapea, uinti-
levy pitkä ja syvälle vetävä. Se-
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Seuraavassa 
esitellään ottaviksi
havaittuja siika-
vieheitä. Alkupään
vaappuihin iskevät
pienet ja suuret 
siiat, loppupään
vaaput kelpaavat
taas parhaiten 
vähän isommille 
siioille.

Tunnetuimman siikavaapun Seniorin laajaa värivalikoimaa.

niorissa on silmäpallukat, joiden
sisältämä ilma osaltaan kellut-
taa vaappua. Varsinainen silmä-
piste liikkuu pallukassa. Kun
olen vuollut muutamalta Se-
niorilta silmät pois, ”sokeatkin”
yksilöt ovat edelleen kalasta-
neet.

Uinti on voimakaspotkuista ja
viehe toimii paksussakin sii-
massa. Tärinä vavan kärjessä
kertoo, ettei koukuissa ole likaa.
Osa vieheistä ei nouse pintaan,
vaan säilyttää syvyytensä, mut-
ta nekin kalastavat.

Runsaista värisävyistä suosit-

tuja ovat ainakin viininpunainen
(väri 7), musta hile (12), viininpu-
na/musta hile (13), kupari (27) ja
oranssiperä (30).

Hotta

Lohi-Jurmu Oy:n Rautalammilla
valmistama Hotta (38 mm) pon-

kaisi Seniorin vanavedessä tun-
netuksi siikavaapuksi. Se valit-
tiin Erän Ottivieheeksi siikavie-
heiden koekalastuksissa 1999.

Hotta on erittäin kevyt ja so-
lakka. Uinti on ulkonäön tapaan
kalamainen. Uintilevy on pitkä ja
voimakkaasti eteenpäin kallistu-
nut. Sen ansiosta vaappu sukel-

� Ylärivissä 
vasemmalla
Mini Tarmo,
Pinkie ja 
Vavlight, 
alarivissä
Rautiainen ja
Rapalat Origi-
nal ja Mini 
Fat Rap.

� Ylärivissä 
Hotan suo-
sittuja värejä,
keskellä Lap-
pia Junioreita
ja alarivissä
Mini-Jätkiä.
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Varhaisimmat siikavaaput
� Siikoja uisteltiin jo ennen Senioria, mutta harrastajia oli vähän ja sopi-
via vaappuja vielä vähemmän. Yksi laajemmalti mainetta niittänyt oli
Pentin Uistimen pienin 39 mm malli. Myös Pentin Uistimen seuraavalla
44 mm koolla saatiin isompia siikoja, mutta pienempi oli kovemman ot-
tipelin maineessa.

Toinen siioille tarjottu pikkuvaappu oli Korkiakosken Uistimen 38 mm
Osku. Se oli Pentin Uistinta solakampi ja kaikin puolin hyvän siikavaa-
pun näköinen, mutta uppoava. Oskulla ei tullut siikoja uppoavuutensa
takia kovin hyvin ja sen uintilevy irtosi helposti.

Vasemmalla Pentin Uistimen pienin malli ja sen 
vieressä Osku.

taa hyvin ja se saadaan pysäyt-
tämällä kohoamaan.

Väreistä suosituin on kirkkaan
punainen hile. Virtavedessä rau-
hoituksen jälkeen on kutusiialle
pelannut hyvin valkopunainen.
Ottavia värivaihtoehtoja on lu-
kuisia.

Lappia Juniori

Kuusamolaisen Huku-tuotteen
valmistama Lappia Juniori (34
mm) on Senioria muistuttava,
mutta kapeampi ja toukkamai-
sempi. Viehe on nykyisin hiukan
aiempaa lyhyempi ja pienikouk-
kuisempi.

Ottavia värejä ovat mm. mus-
ta värihile (väri 2), punainen väri-
hile (50) ja monet muut.

Mini-Jätkä

Rovaniemeläisen Jarmo Pekka-
lan Jätkän Uistin valmistaa Mini
Jätkää (31 mm), joka on niittä-
nyt Pohjois-Suomessa mainetta
siikavieheenä. Hivenen lyhyem-
pi kuin Seniori ja muodoltaan
pullean pisaramainen. Varma ja
näpäkkä uinti, joka kestää hyvin
virtaa. Toimii yleisvieheenä kai-
kille jalokaloille.

Tuotantoa markkinoi Ollin Erä
ja Kalastus Rovaniemellä.

Mini Tarmo

Saarijärveläisen Tarmo Pohjo-
sen valmistama Mini-Tarmo (44
mm) on muodoltaan pulleahko
siikavaappu. Uinti on terävää vi-
patusta. Se valittiin Erän Ottivie-
heeksi siikavieheiden koekalas-
tuksissa 1999.

Pelasi hyvin pohjoisen run-
sailla siikavesillä, kun siiat eivät
olleet aivan sinttejä. Yksi siika-
väreistä oli viininpunainen-ku-
pari-mustapiste.

Pinkie

Kalastuskolmion markkinoima
Pinkie (35 mm) on köyry ja ta-
nakka pikkuvaappu. Uinti on
voimakaspotkuista vipatusta.
Kelpaa muillekin jalokaloille.

Rautiainen

Mika Rautiainen Toholammilta
aloitti siikavaappujen teon 33
mm Rautiaisella, mutta sen val-
mistus on lopetettu. Tilalle on
tullut 39 mm Rautiainen, joka on
tukeva, köyry ja voimakaspot-
kuinen. Antoi Kuusamon ja Kai-
nuun vesillä suurista siikapar-
vista saalista. Ei aivan pikkusii-
oille.

Vavlight

Antero Varis Lievestuoreelta
valmistaa Vavlight (39 mm) pik-
kuvaappua, joka on muodoltaan
lyhyt ja pulleahko. Pelaa vähän
paremman kokoisten siikojen
pyynnissä, vaikka on tehty
yleisvieheeksi jalokaloille.

Rapala Original ja 
Mini Fat Rap

Original ja Mini Fat Rap pienim-
pinä kokoina ovat pelanneet sii-
kavaappuina lähinnä pohjoisen
vesillä, kun hyvin syövää kalaa
on ollut runsaasti liikkeellä.
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� Siikaparvien löytämien heitto-
välinein rantoja ja karikoita kam-
maten on selkävesillä sen ver-
ran työläs savotta, ettei toden-
näköisyys perkuuhommiin ole
kovin suuri. Siiat ovat levällään
ja siksi soutu-uistelu on var-
mempi ja leppoisampi konsti
kultasuonen löytämiseen.

Järvivesillä heittokalastajan
riesana on siikaparvien säikky-
minen, kun paino tai heittopallo
iskeytyy veteen. Pintasiiat vilah-
tavat luultavasti pakosalle, kun
lähellä läsähtää.

Virtaavassa vedessä tilanne
on parempi. Siiat ovat sup-
peammilla ja helpommin arvat-
tavilla alueilla, joihin yltää usein
rannoilta. Koskia edeltävillä laa-
joilla kiihtyvän virran alueilla
heittely ankkuroidusta veneestä
voi olla soutu-uistelua kevyempi
ja turvallisempi vaihtoehto.

Virtavesissä heittäjä tiputtaa
heittopallon tai -painon sellai-
seen virrankohtaan, jossa siiko-
ja ei pitäisi olla. Virran voimaa
tarvittaessa apuna käyttäen pik-
kuvaappu tai perho uitetaan vä-
hän kauempaa siikojen eteen.
Läsähdystä parven keskelle ei
siksi toivon mukaan tapahdu.

Parvea etsiskellään koskea
edeltävästä järven kaventumas-
ta tai salmesta, kiihtyvän virtaa-
man alueelta ennen niskaa, nis-
kalta ja kosken alkupäästä, su-
vannoista, peilipintaisista pote-
roista koskessa, päävirran reu-
noilta, haarautuvista miedom-
mista virroista, koskien alusvir-
roista ja vaimenevasta virrasta
järveen. Siis kaikkialta, missä
virtaa, mutta ei kovimmista kuo-
huista.

Tuikinta on varma merkki ka-
lojen läsnäolosta ja niitä tarka-
taan. Eikä siianpyytäjä pane pa-
hakseen, vaikka muukin jalokala
nappaa.

Sopiva ajankohta siikojen löy-
tämiseen on tässäkin juhannuk-
sen tietämissä alkava sesonki.
Lukemattomissa suurissa ja pit-
kissä virroissa on lisäksi omia
täysin virtavedessä eläviä siika-
kantoja, joita voi tavoitella jo ke-
vään sumukorentoajasta läh-
tien.

Syksyinen kutu merkitsee
monissa joissa siikaparvien il-
mestymistä virtaan. Siellä, mis-
sä ei ole rauhoitusta, pyynti jat-
kuu usein alkutalveen asti. Rau-
hoitusvesissä parasta sesonkia
on rauhoituksen päättymisen
jälkeinen aika marraskuun puo-
livälistä.

Vuorokauden mittakaavassa
syöntiaika kestää juhannuksen
paikkeilla jopa kellon ympäri.

Päivä on hyvää pyyntiaikaa, jos
hyönteisiä kuoriutuu, kuten
yleensä tapahtuu. Iltaa kohti
syönti voi yltyä. Ellei yöllä kyl-
mene, otti saattaa jatkua joltise-
na aamuun. Lämpimän yön jäl-
keen myös aamu voi antaa mu-
kavasti saalista.

Myöhemmin kesällä siikapar-
vien syöntiajat ovat oikullisem-
pia, mutta syksyä ja kutua kohti
tilanne taas helpottuu. Mitä
myöhempi syksy, sitä selvem-
min hyvän syönnin vaihe keskit-
tyy iltapäivään, hämärään ja yön

alkuhetkiin. Juuri alkavan hämä-
rän ensi vaiheessa voi olla lyhyt
rajun syönnin vaihe.

Painon voimalla

Heittopallo on parempi matalis-
sa ja normaalisyvyisissä virtave-
sissä tai kun siika syö pinnasta,
lyijypaino syvissä virroissa. Ke-
vyt 5–10 g pallo riittää pieneen
jokeen, suurilla virroilla tarvitaan
jopa 50-grammaista. Vaappuja
heiteltäessä suippo heittopallo
kulkee virrassa pyöreätä vähäi-

sempää vanaa auraten.
Suurempaan heittopalloon tai

lyijypainoon tarvitaan paksuhko
0,25–0,30 mm siima, mutta sii-
man kärki painoavusta vaap-
puun tai perhoon pitää olla riittä-
vän ohutta (0,16–0,20 mm). Pik-
kuvaapun ja pallon sopiva väli on
metri tai enintään vavan mitta.

Mikrovaapusta poistetaan
vatsakoukku ja uistinrengas sii-
masotkujen vähentämiseksi. Tä-
mä on pieni, mutta tärkeä toi-
menpide. Siika tarttuu lähes aina
takakoukkuun, joten alakoukulla
ei ole edes uistelussa pahemmin
merkitystä. Heittopallo valitaan
niin kevyeksi kuin suinkin hyvän
tuntuman säilyttämiseksi.

Siikavaappujen koukut ovat
niin pieniä, että virtavesissä irto-
amisten määrä kasvaa virran
paineen voimistaessa kalan rim-
puilua. Yksi konsti tähän on
vaihtaa takakoukku suurem-

Siikaa virvelill

Virppa eli virveli kelpaa pikkuvaappu-
jen ja perhojen heittelyyn, kun siimaan
solmitaan avuksi heittopallo tai lyijy-
paino. Niskat, suvannot ja tasaisen 
virran alueet ovat heittokalastajan 
parasta pyyntikenttää.
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maksi. Etukoukun poiston jäl-
keen isomman takakoukun pai-
no ei vielä upota vaappua. Ta-
kakoukku valitaan virrassa niin
suureksi kuin mahdollista, mut-
ta siikojen suuhun sen on toki
mahduttava.

Heittopallolla kammataan ku-
viteltuja siikapaikkoja myötä-,
sivu- ja vastavirtaan viehettä uit-
taen. Heittopaikka valitaan niin,
että vieheen saa uitettua ottihol-
lille virran mukana. Vaapun sot-
keutumista siimaan voi ehkäistä
pysäyttämällä heitto vähän en-
nen kuin pallo iskeytyy veteen.

Kun jostain nappaa, pyynti
keskitetään sinne. Mutta turha
hoppuilla! Siikaparvea yritetään
lypsää mahdollisimman pitkään
pitämällä pieniä taukoja. Kalan-
tulon hyytyessä otti voi puolen
tunnin rauhoittumisen jälkeen
palata.

Jos siika tuikkii, vaihdetaan
perhoon. Siinä heittopallo sol-
mitaan siiman päähän ulommai-
seksi ja pienehköjä perhoja
10–15 cm tapseilla pallon eteen
1–3 kpl.

Pienet, rasvatut ja häkilöidyt
perhot kelluvat vaikka virran mu-
kana, mutta kaksihaaraisiin
koukkuihin sidottuja viistätetään.
Viistätettyyn perhoon tärpännyt
kala tarttuu paremmin, koska sii-

ma on koko ajan kireällä.
Jos siikaparvi ei syö pinnasta,

kuten usein varsinkin päiväsai-
kaan tapahtuu, perho viritetään
heittopallon taakse esim. metrin
päähän pallosta. Tässä pyyntita-
vassa yksi perho riittää. Kohon ja
perhon väliin siimaan painetaan
eri kohtiin hauleja siiman nopean
uppoamisen varmistamiseksi.

Perhon ja ensimmäisen painon
väli saa olla noin 30 cm. Ideana
on, että mahdollisimman kevyt
heittopallo nakataan virtaan ja
painot upottavat perhon nopeasti
pohjan tuntumaan. Siimaa kiris-
tellään sopivin välein ja usein juu-
ri tämä tartuttaa siian. Heittoko-
hon liikkeistä ei yleensä näe ottia.

Paras perhokoukku tähän ka-
lastustapaan on kolmihaarai-
nen. Se tarttuu neulanterävänä
usein itsestään siian suupieliin,
vaikka siika yrittäisi sylkäistä
sen pois. Koukkujen kärkiä voi
vielä taivuttaa vähän ulospäin
kaartuviksi tarttumisen paranta-
miseksi.

Joskus siika on äärettömän

illä

� Syvissä virroissa ja
järvillä lyijypaino on
toimiva painovalinta
pikkuvaapulle.

� Siikaperhoja heitto-
pallokalastukseen.

tarkka kolmihaaraisen kouk-
kuun tehdyn perhon koosta. Se
ei saa olla liian suuri. Ylivoimai-
sesti tunnetuin tämän pyyntita-
van perhomalli on Eläkeläinen.

Puntin kanssa järvelle

Kalastustarvikeliikkeissä myytä-
vät erilaiset lyijypainot ovat hy-
viä pikkuvaapun heittopainoja
selkävesillä. Pitkistä heitoista
on hyötyä, vaikka pyynti onnis-
tuu parhaiten veneestä. Pituu-
den tavoittelu heittopallolla
edellyttää niin suurta palloa, et-
tä sen läsähtely pelottaa siikoja
tai heikentää ainakin syöntiä.

Puntiksi kelpaa mikä tahansa
siimaan tukevasti kiinnittyvä
paino. Jos käytetään reiällistä
luotipäätä, stoppariksi siimaan
solmitaan leikari. Leikarin jälkei-
nen siima ennen pikkuvaappua
valitaan sopivan ohueksi.

Pienehkö lyijypaino napsah-
taa veteen melko äänettömästi.
Vaapun ja painon välisen siiman
sotkeutumista voi tässäkin es-
tää pysäyttämällä heitto ennen
painon iskeytymistä veteen.
Pikkuvaapusta on tarpeen ottaa
vatsakoukku pois.

Lyijypaino pelaa myös suurilla
virroilla, kun siiat ruokailevat
pohjan tuntumassa. Perho tai
putkiperho on silloin sopiva vie-
he. Näin uitettuna ne kelpaavat
erinomaisesti kaikille jalokaloille.

Järvivesillä perho ja lyijypaino
ei yleensä ole toimiva yhdistelmä.
Paino upottaa perhon turhan sy-
vään ja kelausnopeus pitää nos-
taa melkoiseksi, ettei perho tart-
tuisi pohjaan. Jos järvillä heitto-
kalastetaan perholla, se onnistuu
parhaiten heittopallolla.

Ympäristöstään huolehtiva
kalastaja ei käytä lyijypainoa
lainkaan, vaan valitsee painoik-
seen ympäristöystävällisempiä
materiaaleja kuten rautaa.

Pikkujoilla ja leveillä suurvirroilla tarvitaan aivan eri
kokoisia heittopalloja.

7 - s 50 - 51  27.05.2002  22:05  Sivu 51




