Oikea raksihupun
väri järvilohelle
JARI RANNISTO

Täkyraksikalastuksen luulisi olevan helppoa
värivalintojen suhteen. Täkykalan väri on
niin lähellä kalan ravintoa kuin mahdollista.
Mutta uistelijoiden kokemukset
raksihuppujen väristä ovat kuitenkin
ristiriitaisia.
 Toisten uistelijoiden mielestä
pari huppuväriä riittää kattamaan
kauden kaikki tarpeet. Samaan aikaan viereisessä veneessä käytetään kymmeniä erivärisiä raksihuppuja.
Ajan saatossa on kuitenkin syntynyt joukko peukalosääntöjä värivalinnan tueksi ja lisäksi yllättävienkin värien toimivuuden selittämiseksi on kehitelty uskottavia
teorioita.

Kalojen värinäöstä
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Kalojen värinäköä tutkittaessa on
selvinnyt,että kalamiesten helpotukseksi ainakin useimmat kalat
erottavat värejä. Muuten vaimoväelle voisi olla vaikea perustella,
miksi pakissa pitää välkkyä uistimia kaikissa sateenkaaren väreissä.
Kalan silmän verkkokalvot koostuvat kahdenlaisista näkösoluista.
Sauvat eli sauvasolut ovat herkempiä valolle ja tappeja käyte-

tään värinäköön. Erilaiset tappisolut reagoivat eri väriseen valoon.
Lohikaloilla ja muilla kohtuullisen lähellä pintaa saalistavilla kaloilla on hyvä värinäkö. Laboratoriokokeissa on pystytty osoittamaan joidenkin lajien erottavan
jopa 24 eri väriä. Toki tästä määrästäkin on vielä hurja matka vieheiden värikirjoon.
Ammattimaisten lohenuistelijoiden Tyynellämerellä paljon
käyttämästä Tomic-vaapun mallistossa on yli tuhat värivaihtoehtoa.
Osalla lohikaloista näkökyvyn
on todettu muuttuvan iän myötä.
Jokivaiheessa ravinto- ja saalistusympäristö ovat tyystin erilaiset
syönnösvaellukseen verrattuna.
Jokipoikasen ravintokohteet
ovat huomattavan pieniä, lähinnä
hyönteisiä ja niiden toukkia.Syönnösvaelluksella ruokalistalla on
enimmäkseen kaloja.
Myös saalistusympäristön valaistusolosuhteet poikkeavat. Järvessä muikkujen perässä saalistava järvilohi voi uida 20–30 metrin
syvyydessä, missä valon määrä on
parhaissakin olosuhteissa hyvin
rajallinen.
Toisaalta jatkuvasti todella syvällä elävillä kaloilla värinäön merkitys vähenee.

Valon vaikutus
Ihmisen mustuaisen koko muuttuu valon määrän mukaan. Kalan
silmä ei tähän kykene.Niinpä ei ole
mikään yllätys, että pitkän pilvisyysjakson jälkeinen ensimmäinen aurinkoinen päivä ei ole
yleensä mikään erikoinen kalapäivä.Lisäksi kokemukset siitä,että lohet iskevät mieluummin auringosta poispäin uitettuun vieheeseen,ovat hyvin sopusoinnussa tämän kanssa.
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Ihmisellä värinäkö liittyy riittävään valon määrään. Hämärässä
ympäristömme muuttuu harmaan
eri sävyiksi. Näin on myös kalojen
maailmassa.
Allaskokeissa on havaittu petokalojen hakeutuvan hämärässä
mielellään saaliskalojen alapuolelle. Sieltä on huomattavasti helpompi tarkkailla tulevaa saalistaan
valoisampaa pintaa vasten.
Pohjoisamerikkalaisen bassin
silmän on arvioitu vastaanottavan
viisi kertaa herkemmin valoa kuin
ihmissilmän. Kultakalalle näköaistimukseen riittää seitsemäsosa valomäärästä,jolla ihmissilmä reagoi.
Meidän lohemme elävät niin järvissä kuin meressäkin paljon bassia syvemmällä,joten niiden silmät
vastaanottavat huomattavasti ihmissilmää enemmän valoa. Taimenen taas on todettu saalistavan
pieniä hyönteisiä lähes pimeässä.
Pimeässä kalan iskun täytyy tapahtua lähinnä saaliin siluetin perusteella. Kohtuullisen lähellä totuutta ollaan arvioitaessa, että
myös viehevärien merkitys kasvaa, mitä lähempänä pintaa ja mitä paremmissa valaistusolosuhteissa kalastetaan.
Toinen muistettava asia on se,
että lohikalat löytävät saaliin ja
uistimen useimmiten muilla aisteilla kuin näöllä. Kylkiviiva-aistin
toimintaan valo ei vaikuta. Myös
vesiemme pienet näkösyvyydet
pakottavat kalat etsimään saalista muilla kuin näköaistilla.
Yhdysvalloissa tehtyjen allaskokeiden perusteella tiedetään, että
sikäläiset lohet voivat seurata saaliskalan jättämiä pyörteitä ja pieniä virtauksia aivan pimeässäkin.
Tällä perusteella voisi kuvitella,
että näön merkitys astuu kuvaan
vasta,kun lohi on aivan saaliin tuntumassa.

Syvyydessä
värit häviävät
Vesi ja ilma ovat valon kannalta erilaisia elementtejä. Suurin ero on
siinä, että vesi suodattaa tehokkaasti osan valon aallonpituuksista eli väreistä pois.
Sameissa vesissä valosta ei viiden metrin syvyydessä ole jäljellä
kuin pieni osa,mutta kirkasvetisissä valtamerissä valoa tunkeutuu
kymmenien metrien syvyyteen.
Myös kaikkein syvimmälle tunkeutuvat aallonpituudet poikkeavat toisistaan. Kirkkaassa Itämeren vedessä keltainen ja vihreä
tunkeutuvat syvälle kaikkein parhaiten. Humuksen värjäämässä
metsäjärvessä taas muut aallonpituudet suodattuvat pois ennen
punaista.
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Tihkusateisen kesäaamun pelastajaksi nousi helmiäisvärinen raksihuppu.

Käytännössä valon aallonpituuksien suodattuminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Itämeressä keltaisen ja vihreän sävyiset vieheet näkyvät oikean värisinä kaikkein pisimpään. Sen sijaan muun
väriset uistimet näyttävät tummanharmailta tai mustilta.
Poikkeuksen tekevät fluoresoivat värit, jotka pystyvät heijastamaan tavallista lyhyempiä aallonpituuksia omana värinään.Tämän
takia fluoresoivat värit näyttävät
muita kirkkaammilta auringonpaisteessakin.
Ominaisuus vain korostuu, jos
vieheitä valaistaan hämärässä
mustavalolampulla eli ultraviolettivalolla,jonka aallonpituus on näkyvää valoa lyhyempi. Tämän takia Itämeren vedessä punaisella
fluoresoivalla maalilla maalattu
viehe näkyy punaisena niin syvälle kuin valoa ylipäänsä tunkeutuu.
Sen sijaan sinisellä fluoresoivalla
maalatun uistimen näkyvyys ei parane, koska parhaiten veteen tunkeutuvat värit keltainen ja vihreä
ovat sitä pidempiaaltoisia.

Täkykaloissakin
värikirjoa
Täkyuistelussa vieheen kokonaisvärivalintaan tuovat omat kiemuransa myös täkykalojen värit.Muikun ja salakan väri vaihtelee vesistöstä toiseen veden ja pohjan
värin mukaan. Kalat pyrkivät so-
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peutumaan ympäristöönsä ollakseen mahdollisimman näkymättömiä.
Toisaalta kaloissa on myös vuodenaikaisia sävyeroja johtuen kutuaikana muuttuvasta värityksestä.
Onko näillä värieroilla sitten
merkitystä? Joskus näin tuntuu
olevan.
Laxcup Vätternin kaksi kertaa

voittaneessa venekunnassa mukana ollut Timo Kokkonen kertoo,
kuinka heidän veneessään syntyi
vakaa usko siihen, että kahdesta
eri vesistöstä pyydetyistä salakoista ruskeaselkäiset kelpasivat
Vätternin lohille huomattavasti
paremmin kuin mustaselkäiset
naapurijärven asukit. Kun Vätternin vesi on todella kirkasta ja jär-

Suurten järvien pimeäpyynti
쐽 Kuningaslohella on Pohjois-Amerikan Suurilla järvillä selkeät syöntijaksot
aamu- ja iltahämärissä. Maantieteellisesti ne sijaitsevat huomattavasti Suomea etelämpänä,joten myös hämäräjaksot ovat lyhyemmät ja pimeys laskeutuu
nopeasti.
Suuret kala- ja kalastajamäärät ovat taanneet tehokkuutta myös ottivärien
etsinnässä. Jopa 1 000–2 000 kalan vuosisaaliit eivät ole paikallisille kalastusoppaille mitään ihmeitä.
Hämärän saapuessa pimeässä hohtavat vieheet ovat Suurilla järvillä uisteltaessa avainasemassa.Takiloissa uitetaan yhtä tai kahta houkutinlevyä, joiden
tehtävänä on houkutella kalat vieheiden luo. Vieheet on maalattu pimeässä
hohtavilla glow-väreillä tai ne ovat valopuikoilla varustettuja.
Glow-hohtomaalien lataamiseen käytetään valonheittimiä, mustavalolamppuja tai salamavaloja.
Aiemmin pimeässä hohtavat maalit himmenivät merkittävästi jo 15–20 minuutin käytön jälkeen. Uusien superglow-maalipintojen lataaminen on hankalampaa, mutta hyvin ladattuna viehe loistaa pilkkopimeässäkin pari kolme
tuntia.
Kokemusten perusteella nämä superglow-vieheet saattavat olla aluksi jopa
turhankin kirkkaasti loistavia ja vasta 15 minuutin jälkeen ne alkavat kelvata
kunnolla kaloille.
Iltahämärässä järvilohellakin on usein yksi syöntijakso. Esimerkiksi Ruotsin
kirkasvetisellä Vätternillä se tuntuu olevan samalla päivän varmin ja kiivain ottijakso.
Meillä pimeässä loistavien värien käytössä on vielä oppimista varsinkin huppujen lataamisen osalta. Pari tuntia ilman lataamista vedessä uinut huppu on
jo melkein näkymätön pimeän saapuessa.
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ven muikut ovat ruskehtavaselkäisiä, on väite helpompi uskoa.
Toinen uskoa vahvistava asia on
se, että lohet osaavat mitä ilmeisimmin valita ravintonsa muikun
ja kuoreen välillä ja toisaalta silakan ja kilohailin väliltä. Kylkiviivaaistimukset eri saaliskaloista ovat
varmasti hieman poikkeavat.
Mutta viimeinen valinta tehtäneen juuri näköaistin avulla.

Väriteoriat
Vieheiden värimaailmaa on tutkittu Pohjois-Amerikassa ja myös
ammattiuistelijoiden tapa uittaa
jopa useita kymmeniä samanlaisia, mutta eri värisiä vieheitä yhtä
aikaa mahdollistaa värien merkityksen testaamisen tavallista tarkemmin.
Onni Valtosen nyttemmin romutetussa Merisavu-aluksessa oli
kanadalaisten uistelijoiden käyttämät puomit ja kiintotapsivälineet. Onnin mukaan myös Suomenlahdella pienillä uistinten sävyeroilla on selkeä vaikutus kalastavuuteen.
Hyvä esimerkki oli Tomic-plugeissa (uintilevyttömissä vaapuissa) helmiäisvärjätyt mallit. Ohuella kullankeltaisella värillä sävytetyt ovat olleet selvästi muita kalastavampia. Onnin tapa tehdä
veitsen kärjellä pieni ”tappomerkki”plugin otsapintaan paljasti varsin selkeästi, mihin väreihin lohen
otit keskittyivät.
Rapakon takana tutkijoiden yk-

Kesällä lämpimässä vedessä raksihupun värit saavat olla tavallista
kirkkaampia ja voimakkaampia. Ylhäällä kolme Vuoksi raksia ja
niiden alapuolella Krippled Anchovy Special (vas.) ja kaksi Scottya.
Toiseksi alimmalla rivillä kolme Anchovy Specialia ja alimpana
Rhys Davis Herring Special (vas.) ja Krippled Herring.
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Violetti on valttia isolle järvilohelle, mutta violetin sävyissä ja värityksissäkin on eroja. Ylimpänä viisi
erilaista Anchovy Specialia ja vasemmalla koukuilla varustettuna kaksi Vuoksi-raksia. Oikealla alhaalla
itse värjätty Salsa.

si tärkeimmistä johtopäätöksistä
on uistimen väläyttämän värin
merkitys. Merkittävämpää on, että väläyksessä on oikea sävyä, ei
se, että väri on tietyssä paikassa.
Sen mukaan vaappu on yhtä tehokas, kun siinä on kultaväriä koko kyljen matkalla tai vain osassa
sitä.Ja raksiuistelussa on saman tekevää, välähtääkö violetti täkykalan kyljessä tai hupun kupeessa.
Tätä on kohtuullisen helppo uskoa, kun pohtii lohen saalistusolosuhteita. Valoa on vähän ja sekin
suodattunutta.Lisäksi viehe/saalis
ei pysy paikallaan, vaan on jatkuvassa liikkeessä. Lohella ei myöskään ole mahdollisuutta tarkkailla
täkyä pitkiä aikoja sivulta, vaan iskupäätös on tehtävä nopeasti.
Toinen vieheen uidessaan aiheuttamaan välähdykseen liittyvä
teoria on se, että kalaa tuntuvat
usein miellyttävän vieheet, jonka
värisävyissä on selkeä kontrasti.Esimerkiksi Smedsin lusikoista tutun
hopean ja tompakin yhdistelmän
tehokkuus tukee tätä ajattelua.
Kun uistin tai houkutinlevy on
vastapuoliltaan selvästi eri värisiä,
niiden pyörähdellessä vedossa
syntyy selkeä vilkutus.
Euroopan mestaruuden lohenuistelussa voittaneen Pertti Nevalaisen näkemys ottavasta taimenvaapusta tukee tätä teoriaa.
Hän tarkkailee tekemiensä vaappujen uintia uittoaltaan sivuseinän lävitse. Suoraan ylhäältä katsottuna vaapun kyljen vilkutusta
ei juuri pääse näkemään.
Pohjois-Amerikan Suurilla järvillä tehdyissä värikkäästi teipattujen uistinten testeissä havaittiin
sellaisten mallien olevan kalastavampia,joissa oli saman värin kahta eri sävyä. Puhtaiden tehostevärien tehottomuuden puolesta puhuu myös Pekka Rekiön vetämän
lohen avomeriuistelun koeohjelma Kotkan edustalta 1990-luvun
puolivälistä.
Kalan iskurefleksin laukaisemiseksi vieheen tulisi muistuttaa ainakin jossain määrin kalan luontaista ravintoa.Muistuttaminen voi
tosin tarkoittaa ulkonäön lisäksi
värähtelyjä, hajua tai liikettä.
Täkykalalla ainakin ulkonäkö on
kohdallaan. Kuningaslohella tehdyissä kokeissa on voitu todeta täkykalan pyrstön olevan yksi visuaalisista avainärsykkeistä.Täkykalan uinti ei jäljittele tervettä,
vaan helpommin tavoitettavaa
vioittunutta saaliskohdetta.
Ärsykkeistä keskusteltaessa on
vallalla myös käsitys, jonka mukaan on edullista, jos viehe sopivasti poikkeaa muista parven kaloista.Täyn kohdalla uinti on erot-
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tava tekijä, mutta hieman poikkeava värityskin saattaa olla eduksi.
Petokalojen päivittäiset aktiivisuusvaihtelutkin ovat suuria.Joinakin päivinä passiivisten kalojen
ärsyttäminen iskuun voi vaatia räikeitä huppuvärejä. Toisena päivänä taas varovaisella syönnillä olevalle lohelle kelpaa ainoastaan väritön huppu, jolloin täky muistuttaa mahdollisimman tarkasti luonnon kalaa.

Maalattua pilvisellä,
kromia kirkkaalla
Parhaista järvilohen ottiväreistä on
vallalla muutamia pelisääntöjä,
joista yksi tunnetuimmista on:tummia vieheitä tummalla ja kirkkaita
kirkkaalla kelillä. Se ei ole toimimaton sääntö raksiuistelijallekaan.
Enemmän uistelussa käytetty
sääntö ohjaa valitsemaan kromipohjaisia huppuja kylmään veteen
syksyllä ja keväällä. Lämpimämmän veden aikana kokonaan maalatut huput yhdessä läpinäkyvien
keltaisten ja vihreiden kanssa ovat
suosituimpia.
Kesälämpimällä huppuvärit
saavat olla hyvinkin voimakkaita,
viileämmässä vedessä hailakammat ovat yleensä ottavampia.
Vesisateella ja sumussa helmiäinen pimeässä loistavien glowhohtovärien kanssa ovat yleensä
antoisimpia yhdistelmiä. Silloin
veteen tulevan valon määrä on

Ultravioletti valo
쐽 UV-säteilystä puhutaan nykyisin
paljon ihosyövän riskitekijänä ilmakehän otsonikerroksen ohenemisen myötä. Auringosta peräisin
oleva UV-säteily on niin lyhytaaltoista valoa, että se on ihmisen silmälle näkymätöntä.
Näkökykymme alkaa vasta noin
400 nm (nanometrin) aallonpituisesta valosta ja lyhyin näkyvä valo
on väriltään violettia. Ultravioletti
tarkoittaa siis violettia lyhyempää
aallonpituutta.
Monet eläinlajit,myös monet kalat, pystyvät havaitsemaan ihmissilmää lyhyempiä aallonpituuksia,
mutta lohen kohdalla ei ole tutkimustuloksia näkökyvystä UV-alueella.
Eräät kasvilajit ovat oppineet
hyödyntämään tätä toisille näkymätöntä valoa. Hyvä esimerkki on
mustikka, jonka pinnassa oleva vahakerros heijastaa UV-valoa. Tutkimuksissa on pystytty osoittamaan,
että linnut suosivat vahapintaisia
mustikoita verrattuna sellaisiin,joista vahapinta on poistettu.Näin kasvi pystyy leviämään varmemmin.
Käytännössä UV-valoa heijastavat
kohteet erottuvat taustasta parem-
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Sateella ja sumulla valkoiset ja pimeässä hohtavat glow-värit ovat hyvä lähtökohta ottipelin etsinnälle.
Ylärivissä Minnow Teaser (vas.), Challenger ja vaalea Anchovy Special. Toisessa rivissä sinivalkea
Krippled Anchovy ja Shock Wave. Alimpana oranssikeltaisilla raidoilla varustettu Anchovy Special ja
Krippled Anchovy sekä koukuilla varustettu Vuoksi-raksi.

yleensä hyvin vähäinen.
Tehostevärien kohdalla voi hyvin käyttää tummat tummaan ja
kirkkaat valoisampaan keliin sääntöä. Sateella ja sumulla ei hupussa tarvita tehosteväriä välttämättä lainkaan, vaan glow-valkoi-

nen tai -vihreä huppu toimii sellaisenaan.
Väritön, läpinäkyvä huppu on
hyvä yleisvalinta. Varovaisella
syönnillä siinä ei ole ainakaan vääriä sävyjä ja vierailla vesillä vedettäessä se on varma valinta aina-

kin yhteen tai kahteen vapaan niin
pitkäksi aikaa, kun päivän ottiväri
on vielä hakusessa.

min kuin heijastamattomat, jos tarkkailijalla vain on kyky erottaa UV-säteilyä.
Pohjoismaisten kalamiesten kokemukset viittaavat vahvasti siihen suuntaan, että järvilohikin pystyisi erottamaan valon lyhyitä aallonpituuksia,koska UV-heijastavasta materiaalista valmistettujen raksihuppujen on todettu
toimivan erityisesti lähellä pintaa.

Sama pätee myös Fool-A-Fish -suihkeeseen,joka näyttäisi toimivan silloin,kun
UV-säteilyä on reilusti tarjolla.Teho hiipuu
auringon laskiessa horisonttia kohti.
Puhtaaseen tislattuun veteen UV-valo tunkeutuu hyvin, mutta luonnonvesissä olevat erilaiset partikkelit vähentävät tunkeutumaa voimakkaasti. Kirkkaissakin suomalaisissa vesissä UV-va-

losta on jäljellä muutaman metrin
syvyydessä enää prosentin verran
ja humuksen samentamissa vesissä tunkeutuma on vieläkin huonompi.
Ultravioletti valolla saadaan aikaan niin kutsuttu fluoresenssireaktio. Fluoresoivat aineet loistavat UV-valossa kirkkaina ihmissilmin nähtävästi.Tämä ei kuitenkaan
ole sama kuin UV-valon heijastus.
Ihmissilmä ei näe UV-valoa eikä
myöskään heijastunutta UV-valoa.
Niinpä UV-valon heijastuksen toteaminen vaatii mittalaitteita tai se
voidaan todeta valokuvaamalla erikoislinsseillä ja suodattimilla.
Rhys Davisin uudet kromipohjaiset Anchovy Special -huput on
maalauksen jälkeen käsitelty UVvaloa heijastavalla lakalla. Tyynenmeren kirkkaissa vesissä ne ovat
pesseet koekalastuksissa perinteiset huput. Ihmissilmään huput
näyttävät samanlaisilta, mutta asiaan vihkiytyneet uistelijat ovat sitä
mieltä, että uudet mallit toimivat
vanhoja paremmin erityisesti pilvisellä kelillä.
Kyseessä voi olla tietysti uskon
asia, mutta asiaa kannattaa seurata tarkasti.

Järvilohen uistelussa hyödynnetään myös UV-valoa. Tässä raksissa
ultraviolettia valoa heijastuva ominaisuus on mukana itse
muovissa, mutta esimerkiksi Rhys Davisin uudet kromipohjaiset
Anchovy Special -huput on maalauksen jälkeen käsitelty UV-valoa
heijastavalla lakalla. Kuvassa ominaisuus on saatu esiin
pimeävalolampulla.
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Violettia syksyllä
Timo Kokkosen saaliiksi on kertynyt vuosien varrella melkoinen

joukko isoja järvilohia ja omien
saaliskalojen lisäksi hän on pitänyt
kirjaa maahantuomiensa Rhys Davisin rakseilla saaduista kaloista.
Timon viesti järvilohen suosimien huppuvärien suhteen on selkeä.Yli viisikiloisista järvilohista todella suuri osuus on muutenkin
saatu juuri syksyllä, mutta violetin raksihupun merkitys on ollut
korostunut. Violetti voi olla hupussa kromin tai hohtovärin jatkeena kelin mukaan tai myös läpinäkyvän hupun niskavärinä.

Ultraviolettisuihke
lisää tehoa
Kiivasta keskustelua on käyty
myös ultraviolettivalon merkityksestä, mikä lähti liikkeelle UV-valoa heijastavasta Fool-A-Fish -suihkeesta. Tämän amerikkalaisen
houkutinaineen markkinoinnissa
on estoitta kehuttu UV-valon kykyä tunkeutua veteen.
Ainakin osa mainoslauseista on
ollut hurjaa liioittelua, mutta UVvalolla näyttäisi olevan merkitystä myös kalojen värimaailmassa.
Ruotsin uistelukeitailla Vänernillä
ja Vätternillä UV-huppujen osuus
saalistilastoissa on ollut erityisen
suuri.
Varsinkin Vättern on kirkkaudeltaan ja näkösyvyydeltään aivan eri
luokkaa kuin suomalaiset järvet ja
oletettavaa on, että UV-valo tunkeutuu siellä huomattavasti syvemmälle kuin meidän usein humuksen värjäämissä vesissämme.
Lisäksi syksyllä vesien viilennyttyä
varsin iso osa kaloista saadaan aivan pinnan tuntumasta, jossa UVvaloa on varmasti jäljellä.
Monien Fool-A-Fish -houkutinta käyttäneiden mielipide on, että siitä näyttäisi olevan hyötyä.Mikään ihmeaine se ei ole, mutta
10–20% tehonnousukin tarkoittaisi keskivertouistelijallekin muutamia lisäkaloja vuoden mittaan

Keltaista ja
vihreää peliin
Koivun lehtien värjäytyminen keltaisiksi on oikea hetki kokeilla kellertäviä raksihuppuja.Itse olen onnistunut silloin myös läpinäkyvällä vihreällä.
Punapisteinen hohtokeltainen
(fireglow) taas toimii, kun mikään
muu ei tunnu kelpaavan.Ehkä sen
räikeys herättää passiivista kalaa.
Punaisten ja mustien huppujen
käyttöön liittyy mielenkiintoinen
näkökohta.Syvällä uisteltaessa ne
ovat kohtuullisen näkymättömiä,
joten niiden avulla saadaan ikään
kuin pienennettyä täkyä parilla
sentillä.
Järvilohi voi olla äärimmäisen
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valikoiva syötin koon suhteen,
mutta aina ei ole tarjota oikean kokoista syöttiä ja toisaalta hyvin
pienten syöttien virittäminen uimaan voi olla työlästä. Punaisella
ja mustalla hupulla voi tällaisessa
tilanteessa hakea vakiosyöttiä
käyttäen pikkusyötin mielikuvaa
kalan silmissä. Kokemukset puoliksi mustiksi maalatuista uistimista Pohjois-Amerikan Suurilla
järvillä tukevat tätä teoriaa.
Jos kalastuksen kohteena olevasta vesistöstä ei ole ehtinyt kertyä raksikalastuskokemusta, niin
aiemmin vaapuissa tai lusikoissa
toimineet värit antavat hyvän lähtökohdan myös hupun valintaan.
Oman lisäsäväyksensä tähän antaa vielä veden oma väri.
Myös järvilohella tuntuu olevan
selviä vuosittaisia mielivärejä, jotka vaihtelevat. Johtuuko värien
vaihtuminen veden väristä, lämpötiloista tai täkykalojen värin
vaihtelusta on tekijämiehillekin
arvoitus.
Niinpä ei pidä olla koskaan liian
ylpeä ja jättää kysymättä ottivärejä tavatessaan saalista saaneita
kalastajia.

Raksilohia pak

Houkutinlevyn merkitys
Oman lusikkansa soppaan työntävät myös houkutinlevyt ja niiden
väritykset.
Omat ja monen muun kokemukset ovat varsin yhteneviä.Väärän värinen houkutinlevy napsauttaa järvilohen leuat lukkoon,
vaikka hupun väri olisi kohdalla.
Toisaalta paraskaan levy ei kumoa
väärin valittua hupun väriä.
Tästä sain viime kesänä taas hyvän opetuksen. Uistelimme kahdella vavalla elokuussa Kuolimolla. Molemmissa uitimme täkyä
houkuttimen perässä.Olin värjännyt itse muutamia kromipohjaisia
fileehuppuja, joissa oli järvilohelle sopivia kulta-kromi-violetti-värisävyjä.
Yksikään järvilohi ei suostunut
iskemään fileerakseihini, vaikka
kaverin vavassa riitti tapahtumia
huonosta syönnistä huolimatta.
Kokeilin ensin tusinan verran erilaisia houkutinlevyjä ennen kunnes vaihdoin läpinäkyvään vihreään huppuun.Kuin taikaiskusta järvilohet kiinnostuivat fileerakseistani. Kromi ei vain ollut sopiva väri kesälämpöiseen veteen.
Kannattaa pitää mielessä, että
järvilohelle ei joinakin päivinä tunnu kelpaavan syötti houkutinlevyn perästä. Toisina päivinä tilanne saattaa olla juuri päinvastainen.
Houkutinlevyistä on luvassa lisää juttua tulevissa Erän numeroissa.

E R Ä 4 – 2 0 0 7 T Ä K Y K A L A S TA J A N O PA S

JUHA
JUHA JORMANAINEN
JORMANAINEN

Nykyaikaiset uisteluveneet ovat täynnä
elektroniikkaa, vieheitä voi olla yhtäaikaa
vedossa kymmeniä, karttaplotterit pitävät
huolen oikeasta reittivalinnasta ja
luotaimen kaikukeila haravoi syvyyksiä.
Mutta joskus pärjää paljon
vähemmälläkin.
 Pallasjärven laineet loiskivat ikävän korkeina, sillä tuuli
oli yltynyt. Keikuin kaverin
kanssa pienessä soutuveneessä laineilla ja neljä vapaa oli vedossa.
Kun ilta alkoi laskeutua,saaliiksi oli saatu yksi tärppi.Olimme vetäneet lappuja ja vaappuja Kuusamon painosyvääjien kanssa koko päivän. Ei antanut Pallasjärven lohi tai taimen itseään helpolla pettää.
Rannassa pari kalamiestä

veti kookasta uisteluvenettä trailerille. Heille oli siunaantunut järväreitä saaliiksi melkoinen määrä
ja yksi niistä oli yli 70-senttinen.
Kun utelimme ottivieheitä oli vastaus yksiselitteinen. Täkyraksi.
Minulle ja kalakaverilleni salakan tai muikun uittaminen raksihupun kanssa oli silloin vuosia sitten vielä uppo-outoa,joten lyhyen
oppitunnin jälkeen ostimme miehiltä yhden houkutuslevyn, kaksi
raksihuppua ja muutaman täkykalan. Turhautuneisuus muuttui

kastemuikuilla

kaskylkisen järvilohen,ensimmäisen täkykalani.
Seuraavat kaksi päivää antoivat
vielä kolme pienempää järvilohta
ja kaikki iskivät houkutuslevyn takana vedettyyn muikkuun. Sillä
kertaa vähilläkin välineillä pärjäsi
ja se antoi intoa uusiin kokeiluihin.
Aina ei uisteluveneen tarvitse
olla suuri, eikä siinä tarvita syvätakiloita tai huippuelektroniikkaa.
Vähilläkin välineillä pärjää, jos into on tarpeeksi suuri.
Toissasyksynä sain pikakutsun Päijänteelle, jossa eräs kaverini halusi kokeilla raksiuistelua. Lupasin
tulla,mutta varoittelin,etteivät taitoni vielä riittäneet guruksi asti.
Mittarissa oli kuitenkin kaksi viitosen kalaa samalta syyskesältä ja
olin saanut opastusta alan huippumiehiltä.
Mutta pakkasessa ei ollut syöttikalan pyrstöäkään, joten mistä
täyt? Marssin Tapiolan Stockmannille ja ostin kalatiskiltä kymme-

puolella.
Reissun ensimmäinen ilta meni
veneen laittamisessa kalastuskuntoon, mutta vesille ehdimme
heti aamusta seuraavana päivänä.
Näytin saamieni oppien mukaan,
miten muikku kiinnitetään raksihuppuun ja kuinka siihen saadaan
mahdollisimman ottava uinti. Onneksi muikut olivat vielä hieman
kohmeessa, joten ne pysyivät hyvin suorina. Sen verran tiesin, että
järvilohi ei pitänyt kovin kierteisestä uinnista.
Vedossa oli viisi vapaa, joista
kaksi oli takilassa,kahdessa oli pikkuplaaneri ja moottorivirrassa oli
lisäksi tönkkövapa.
Ensimmäinen kala iski plaanerivavassa vedettyyn Stokkan muikkuun sieltä, mistä kaveri oli niitä
tavoittanut ennenkin.Hetken taistelun jälkeen veneeseen haavittiin
mittataimen. Päivä antoi vielä yhden hyvänkokoisen järvärin potkurivirrasta.Maine oli pelastettu ja
kaverin usko täkyraksiin nousi kohisten.

nisen muikkua. Ne olivat niitä kalalaatikon pohjimmaisia, joten
muikkujen kunto oli suorastaan
karmea.
Kotona asettelin varsin pehmeät kalat suuriin muovirasioihin
mahdollisimman suoriksi ja laitoin
rasiat pakkaseen. Ilman pakastusta kalat olisivat ryömineet itsekseen tiehensä seuraavana päivänä. Usko rujojen muikkujen vetovoimaan oli melkoisesti pakkasen

Aina ei vieheen tarvitse olla viimeisen päälle. Joskus juuri joku
poikkeava ominaisuus vieheessä
saa kalan iskemään.
Mutta sitäkin tärkeämpi on usko niihin vieheisiin, vaikka heikkoihinkin, millä pyytää. Aikoinaan
1930-luvulla Tenon soutajilla ei ollut vieheissä juuri valinnan varaa.
Oli soudettava niitä kolmea perhoa ja kahta puukalaa,mitkä omisti. Ja lohta tuli.

Huipputäyt haussa

Tällä kalustolla pärjättiin,
kun muutakaan ei ollut.

hetkessä innostukseksi.
Illalla täydensimme täkyvalikoimaa vielä muutamalla isäntäväen
pakastimesta ongitulla muikulla ja
sitten odottamaan seuraavaa päivää.
Aamu oli taas tuulinen, mutta
urheasti viritimme veneen perään
kaksi täkyraksia ja kaksi lappua.Syväinlevyn taakse tuli isokokoinen
houkutuslevy ja sen taakse vielä
raksihupussa salakka.
Täkyraksin uinnista minulle ei
ollut mitään hajua, mutta väänsin
syötin siten,että se pyörähteli laiskan epäsäännöllisesti. Sitten kannettava kaiku päälle ja matkaan.
Kaiussa näkyi kalaa kiitettävän
paljon, mutta vieheemme pysyivät koskemattomina.
Iltapäivällä käänsimme veneen
keulan keskelle järveä. Kaiussa ei
näkynyt yhtään mitään ja vettä oli
allamme melkoisen paljon,yli kak-

sikymmentä metriä.
Silloin vapa heilahti telineessä
ja veneen takana ilmaan loikkasi
järvilohi. Äkkiä muut vavat pois
tieltä ja kalaa väsyttämään. Järväri äityi hyppäämään muutaman
kerran ja samalla sydänkin pomppasi kurkkuun. Olo oli kuin pikkupoikana ensimmäistä isompaa
haukea väsyttäessä.
Lopulta koukkasin veneeseen
mukavan kokoisen kauniin ja kir-
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 Pidemmässä reissussa ja kesäkuumalla täkykalat eivät säily pitkään käyttökuntoisina. Suolaamalla käyttöikää saa jonkin verran
pidennettyä.
Kokonaisen täkykalan lisäksi
meidänkin vesillämme on kokeiltu uistelussa varsin hyvällä menestyksellä
Pohjois-Amerikan
Suurilla järvillä suosittua fileeraksia lohikalojen päänmenoksi.
Fileeraksi on helppokäyttöisyydessään omaa luokkaansa. Lisäksi
fileet säilyvät suolavedessä kokonaisia täkyjä pidempään, mutta
viileää säilytyspaikkaa nekin tarvitsevat.
Vielä helpommaksi raksiuistelu
tulee,kun aito kala tai kalafilee korvataan keinotekoisella syöttiaineella.

Amerikan eväät
Viimekesäisellä lomareissullani oli
tarkoitus kalastella järvilohta ja siikaa uistelemalla. Hellekesän alkuun mahtui juuri sopivasti tuulinen ja sateinen viikko, jolloin siian uistelu osoittautui vähintäänkin haasteelliseksi. Kun mökin
edessä aukeavassa vedessä oli tarjolla myös järvilohta, ei kohteen
vaihto harmittanut.
Ongelmaksi muodostui se, että
sopivan kokoisia täkyjä ei ollut
matkassa. Järvilohen ruokalistalla
on lähinnä pikkumuikkua, mutta
täkyni olivat auttamatta pari numeroa liian suuria.
Pakissa oli onneksi pieniä fileeraksihuppuja ja rapakon takaa nettikaupasta tilattua materiaalia,josta oli tarkoitus tehdä tekofileitä.
Berkley Gulp Cut Bait on valmistajan mukaan täysin biohajoavaa ja siitä liukenee veteen 400kertainen määrä hajua luonnonsyöttiin verrattuna. Materiaali toimitetaan 6x19 cm levyinä, tai ehkä sana kumimatto kuvaa tuotetta paremmin.
Levy on pakattu suljettavaan pussiin kuivumisen estävän, kamalan
hajuisen liemen kanssa. Levystä on
mahdollista leikata haluamansa kokoisia ja muotoisia paloja fileerakseihin tai muihin vieheisiin. Leikkaaminen onnistuu helposti sekä
saksilla että terävällä veitsellä.
Gulp Cut Baitista on saatavilla
useita värivaihtoehtoja (mm. sinertävät anjovis ja silli, kellertävä
chartreuse, vaaleat glow ja squid,
punertava katkarapu), mutta olin
hankkinut kokeeksi vain sardiinin
nimellä myytyä väriä, jossa toisella puolella on valkoinen ja toisella harmahtava, metallihileinen ja
suomukuvioitu pinta.
Kaikkien levyjen toinen puoli on
joko koho- tai suomukuvioitu ja ka42

lamaisuutta lisää haju.Siitä saa jonkinlaisen mielikuvan, kun kuvittelee,miltä pari päivää lämpimässä pidetyt kalanperkeet tuoksahtelevat.

Ensivaikutelma
myönteinen
Ilmassa oli tiettyä jännitystä, kun
suuntasimme kaverin kanssa aamuauringossa kylpevälle järvenselälle ja virittelimme viisi vapaa
vetoon. Kolmeen laitoimme raksihupuissa kokonaiset täkykalat,yhteen särkifileen ja yhteen Gulp Cut
Baitista muotoilemani suikaleen.
Parin tunnin uistelun jälkeen kesäaamun idyllin katkaisi peruuttava pikkuplaaneri ja räikän pärinä. Tekofilee, tai kengänpohja kuten kaverini sitä kutsui, oli kelvannut tarjouksista ensimmäisenä
nälkäiselle järvilohelle.
Ensivaikutelman voi antaa vain
kerran ja Gulp Cut Baitin osalta se
oli kieltämättä myönteinen.

leiväksi. Puolen tunnin vedessä
liottaminen pehmensi sen kuitenkin ennalleen.
Käyttöohjeen mukaan käytettyä tekofileen palaa ei saa kuitenkaan säilyttää yhdessä käyttämättömän levyn kanssa. Keskustelupalstalta löytyneen viestin perusteella se jämähtää kiinni käyttämättömään mattoon ja pilaa sen.
Emme tosin kokeilleet tiedon
paikkansapitävyyttä.
Vedin sen jälkeen useilla reissuilla sekä särkifilettä että tekofilettä,
joka oli kestävyydeltään omaa luokkaansa.Erityisesti ero tuli esiin käytettäessä hupun edessä Action Diskiä eli läkkärää, joka vatkaa jatkuvasti syöttiä. Koukkujen kiinnittäminen kalafileeseen yhdessä läkkärän kanssa johtaa helposti fileen
hajoamiseen. Gulp Bait ei ollut tästä käsittelystä moksiskaan.
Tosin koukkujen kiinnittäminen
fileeseen ei ole välttämätöntä,

onnistuin pettämään sillä lohikalojen lisäksi kuhia ja ahvenia.
Kalastavuuden osalta en osaa
sanoa varmasti, onko keinotekoinen filee luonnonsyöttiä parempi, mutta missään tapauksessa se
ei kalastavuudessa häviä ainakaan merkittävästi.Joten Gulp Cut
Bait toimii ainakin erinomaisena
hätävarana luomutäkyjen loppuessa.
Vaikka hirmuisen hajun merkitys jäi epäselväksi,niin käytön kannalta on selvää, että Gulp Cut Bait
on oikeaa filettä parempi.Se ei kulu ja kalan jäljiltäkin se säilyy yleensä hyväkuntoisena.
Kaiken kaikkiaan aine osoittautui
niin toimivaksi,että jatkossa hankin
sardiinin lisäksi muitakin värejä.
Koska Gulp Cut Baitia ei tarvitse säilyttää kylmässä, levyjä voi varata
huoletta pakin nurkkaan. Riittää,
kun muistaa sulkea pussin kunnolla.

Tekofileitä täkyraksiin
JARI RANNISTO

Berkleyn Gulp Cut Bait myydään muutaman millin paksuisina
levyinä, joista voi leikata haluamansa muotoisia syöttejä vaikka
fileeraksiin.

Aamun kalastusrupeaman jälkeen tekofilee jäi roikkumaan fileehuppuun. Uistelun ja kalan jäljiltä siinä ei ollut kulumisen merkkejä. Hajukin oli edelleen tallella.
Muutamaa tuntia myöhemmin
paljastui, miksi käyttöohjeessa
neuvottiin säilyttämään käytetyt
tekofileet suljettavassa muovipussissa. Auringonpaiste oli kovettanut materiaalin lähes näkki-
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mutta se mahdollistaa raksin uinnin säätämisen samaan tapaan
kuin kokonaisellakin täkykalalla
uisteltaessa.Tässä tekofilee pesee
kestävyydessään ja samalla helppokäyttöisyydessään luonnontuotteet selvästi.

Myös muille kaloille
Testasin Gulp Cut Baitia myös kotivesilläni Espoon merialueella ja

Ainakaan vuonna 2006 Berkleyn
Gulp Cut Baitia ei ollut saatavilla
Suomesta. Omani on peräisin Lake Michigan Angler -nettikaupasta ja hintaa oli vajaat seitsemän
dollaria lähtömaassa.Tähän täytyy
laskea päälle lähetyskulut, tullit ja
arvonlisäverot, jolloin lopullinen
hinta pyöri jossain kahdeksan euron vaiheilla.
Yhdestä levystä saa isoon filehuppuun kymmenkunta suikaletta.Pieneen huppuun suikaleita saa
vähintään tuplasti.

 Olemme kalastaneet virtaavaa
salmipaikkaa rannalta vuoroin jigi- ja täkyvavoilla. Annan täkyvavan vaihteeksi Petrille ja otan vaihdossa jigivavan.
Petri virittää uuden täyn,heittää
sen keskelle salmea ja sanoo naurahtaen:”Tuosta tulee viisikiloinen
kuha”.
”Ai tuosta vai? Älä unta näe!”
Hetken päästä koho häviää veden alle.
Pienen odottelun jälkeen Petri
vetää vastaiskun, joka saa vavan
pahemman kerran mutkalle. Pitkän kamppailun päätteeksi kahlaan polviani myöten veteen ja
nostan rannalle paria sataa grammaa vaille viisikiloisen kalan.
Se on kuha.

Vaikean päivän varalle
Kuha on mielenkiintoinen pyyntikohde, sillä se on harvinaisen oikukas kala. Mutta kun perusasiat
ovat paikkaa ja keliä myöden kohdallaan, saattaa kuhia saada kymmeniä illan aikana.
Täkyä käyttämällä kuhia löytää
usein silloinkin, kun niitä ei heittokalastusvälinein tahdo tavoittaa.
Täkypyynnin huipputehoa rajoittaa, ainakin hieman, pyyntitapahtuman hitaus. Saaliin irrottaminen ja täyn uudelleen koukuttaminen vaativat enemmän aikaa
kuin jigin irrotus kalan suupielestä ja uusi heitto.
Suurinta pyyntitehoa laskee
hieman myös kalastettavan alueen pienuus.Täyllä kun ei pysty haravoimaan paikkaa samalla tavalla kuin jigillä tai uistimella.
Täky sopiikin pyydyksenä parhaiten kalastajalle, jolle leppoisa
istuskelu lämpimässä kesäillassa
ja kohon liikkeiden seuraaminen
tuovat suuremman tyydytyksen
kuin jatkuva toiminta.
Vaikean päivän pyydyksenä täky kuitenkin hakkaa monesti jigin,
joten ruokakalan matkaansa haluavan pyytäjän kannattaa nähdä
vähän vaivaa ja hankkia muutamia
täkyjä jigikumien kaveriksi.

Kuha täkykalalla
NIKO SATTO

Rauhallinen ja pientä puuhastelua vaativa
täkykalastus sopii luonteeltaan hyvin juuri
kuhan kalastukseen. Vaikka täky ei ole
suurten kappalemäärien tehopyydys,
vaikeana päivänä sillä korjaa potin
korkojen kera.

Lisäksi täkykalastuksen tuoma
jännitys on kokonaan oma juttunsa. Paitsi, että tärppi havaitaan
silmillä kohosta,saa vastaiskua vetäessään kokea vielä kalan ensimmäiset rajut rykäisyt.
Kuhan täkypyynti poikkeaa
muiden peruspetokalojen täky-
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kalastuksesta, sillä koho ei läheskään aina sukella vihaisesti niin
kuin hauki- tai ahvenvesillä.Joskus
isompikin kuha käy vain pomputtamassa kohoa, vie sitä vähän sivulle ja pysähtyy paikalleen mutustelemaan syöttiä.
Jos kuhaa kalastetaan pimeään
aikaan, valaistu koho tuo hommaan oman mielenkiintoisen lisänsä.
Kuhan, kuten petokalojen täkykalastus yleensäkin, on mielenkiintoinen yhdistelmä onginnan
leppoisuutta ja uistinkalastuksen
rajuja väsytystaisteluja.

Missä ja milloin?
Periaatteessa täyllä voi kalastaa
siellä, missä muillakin kalastustavoilla. Varsinkin kutuaikaan kutukareilla on helppo uittaa täkykalaa, sillä paikat ovat usein matalia,
vesi seisovaa ja täkykaloja kätevästi saatavissa.
Kutuajan jälkeen kuha on usein
aktiivisessa liikkeessä, joten suurten massojen tavoittaminen on
hieman työläämpää kuin kutuaikaan. Kaloja kuitenkin tavoittaa
syönnöspaikoilta, esimerkiksi virtaavista salmista ja syvemmiltä karikoilta.
Myöhemmin syksylläkin samantyyppiset paikat antavat kuhaa, mutta täkypyynnin ongelmaksi saattaa muodostua silloin
kalastuspaikan syvyys. Liukukoholla ja silikonistoppareilla on periaatteessa mahdollisuus kalastaa
miten syvältä hyvänsä,mutta täyn
järjestäminen pyyntiin tapahtuu
tällöin laskemalla siima ulos kelalta.
Jos vettä on kölin alla kymmenen metriä eli silikonistopparit on
viritetty vajaaseen kymppiin, ottavat stopparit aina heitossa kiinni vaparenkaisiin, minkä seurauksena ne ennen pitkää irtoavat.Tällöin rigaus on rakennettava uudelleen. Pyyntiin laskeminen ei itsessään ole ongelma, mutta kalastettava alue jää usein turhan
pieneksi.
Yleistäen uskallan väittää, että
kuhaa voi kalastaa täkykalastusvälinein ympäri vuoden samoilta
paikoilta kuin muutenkin. Tosin
kuhan jokikalastus täkykalalla on
meidän porukallemme vielä tutkimaton alue, mutta koska kuha
nousee esimerkiksi kutevan kuoreen perässä jokisuille,sitä voi varmasti tavoitella sieltä myös täkykalalla.
Täyllä voi kalastaa kätevästi sellaisillakin paikoilla, missä jigiä on
hankala uittaa. Vaikkapa pahimmissa louhikoissa. Muun muassa
siltojen alla saattaa vieheitä vaa44

nia niin betonia, harjaterästä kuin
vanhoja fillareita.

Älä ylimitoita välineitä
Suomessa kalastetaan kuhaa
usein tarpeettoman raskailla välineillä. Monet vetouistelijat vinssaavat ”vihaisia muovikassejaan”
8–9 -jalkaisilla uisteluvavoilla,
0,40-millisillä monofiileilla ja isoilla vetohyrrillä.Ei ihme,ettei itse väsytystapahtuma ole silloin kovin
suuri nautinto.
Kaikessa kalastuksessa välineet
tulisi mitoittaa ensisijaisesti käytettävän pyytimen – eli täyn tai
uistimen – koon perusteella.
Jättikokoista haukitäkyä tarvitaan linkoamaan jäykähkö 8–12jalkainen vapa, mutta kuhatäkynä käytettävän salakan tai pikkusärjen saa nakattua pyyntiin hyvin 6–8-jalkaisella kepillä, varsin
notkeallakin. Vavassa saa kuitenkin olla vähän keveimpiä jigivapoja enemmän ruutia.
Sopiva täkykalastusvapa kuhalle on esimerkiksi 6,5-jalkainen Daiwa Procaster. Sillä on helppo heittää kaikenkokoisia kuhatäkyjä,
jäykkyyttä on riittävästi kunnolliseen vastaiskuun ja sekä voimaa
että kestävyyttä piisaa käytännössä minkä kokoiselle kuhalle hyvänsä.
Kelavalinnan ratkaisee eniten
oma mieltymys.
Pikkuhyrrät, vaikkapa Shimano
Calcutta 50 tai 51, ovat täkyku-
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Täkykalastuksessa yhdistyvät leppoisa onginta ja rajut
väsytystaistelut.

hastukseen toimivia pelejä. Tosin
täyn heittäminen pyyntiin vaatii
hyrrän kanssa vähän enemmän
suorittamista kuin pienellä perushaspelilla vippaaminen. Mutta jos
omistaa valmiiksi pienen hyrrän,
sitä voi mainiosti käyttää kuhan täkyonginnassa.
Jos taas joutuu hankkimaan tarkoitusta varten erikseen kelan,
halpa perushaspeli kokoluokasta

1500–2500 on ihan mainio valinta. Reilun viidentoista euron hintainen Daiwa Sweepfire E on esimerkiksi osoittautunut hintansa
väärtiksi.Siimaa mahtuu riittävästi ja vähän epätasaisen jarrun ominaisuudet ovat riittäneet, ainakin
silloin harvoin, kun niitä on merikuhan kokoisten kalojen kanssa
tarvittu.
Joka tykkää tavallisen monofii-

Sopivia täkykalastuskeloja hintahaarukan eri päistä; Daiwa
Sweepfire-E 2000 ja yli kymmenen kertaa kalliimpi Shimano
Calcutta 50.

lisiiman ominaisuuksista tai hinnasta, poimii
ostoskoriinsa
0,25–0,35 mm paksuista tavaraa,
kun taas kuitusiiman ystävä valitsee 0,15–0,25-millistä.
Näiden suosituspaksuuksien
yläpäässä olevia siimoja ei juuri
kuhahommissa tarvita, mutta jos
samoilla välineillä haluaa kalastaa
myös haukea, kannattaa kerralla
puolata riittävän paksut narut.Jos
taas samoilla vehkeillä mielii onkia ahvenia, valitaan siimapaksuudet suositusten alakerrasta.
Mitään varsinaista hyötyä emme monofiilisiiman käytöstä ole
löytäneet täkykalastuksessa. Ennemminkin monofiililla vastaisku
ja tartutus jäävät helposti heppoisiksi.
Niinpä omissa keloissamme
käytössä on 0,18 ja 0,25 mm monikuitusiimat. Merkkinä olemme
suosineet Power Prota ja Firelinea
ja väreinä fluorikeltaista ja pinkkiä,
sillä iltahämärillä ei juuri tahdo
nähdä tummaa siimaa.

Kuhan täkykalastusta voi monin paikoin harrastaa myös rannalta.

nan alle.
Varsinaisen kuhakohon ominaisuuksiin kuuluu ontto, läpinäkyvä
putki, johon voi iltahämärissä laittaa niin kutsutun hehkuputken.Se
on pieni muoviputkilo, joka ensin
taittamalla ja sitten ravistamalla
hehkuu muutaman tunnin.Saman
toiminnan on moni nähnyt ruotsinlaivan lasten mehudrinkissä.

Kalaa täkysiimalla

Kuhasetti (alla) soveltuu hehkuputkineen ja tapseineen
paremmin yökalastukseen tai
jos on odotettavissa haukitärppejä. Ahvensetti sopii valoisalla
kelillä salakkasyötillä onkivalle.
Tarpeen tullen settejä voi
yhdistellä.

Onkilaite
Varsinaisen onkilaitteen voi koota itse tai valita valmispakkauksen
kaupan hyllystä. Kuhalle tarkoitettu valmis setti sisältää kantavuudeltaan 20-grammaisen kohon, joka kestää varsin järeän täkykalan. Salakalla tai muulla pienellä täkykalalla onkiva voi yhtä
hyvin käyttää kantavuudeltaan
15-grammaista ahvenkohoa, jota
pieni täky ei saa vielä vedettyä pin-

쐽 Runsas puoli vuosisataa sitten, kun isoa kuhaa esiintyi monissa suurjärvissä runsaasti Keski-Suomea myöten, kuhan kalastus syöttikalalla varustetulla
täkysiimalla oli suosittu ja hyvin saalista antava kalastustapa. Sama konsti pelaa nykyisinkin kuhakantojen jälleen voimistuttua, mutta ongelmana siimapyynnissä on uistelu ja muu veneliikenne.
Täkysiima kuhalle laskettiin ennen perinteisesti penkoille noin 4–7 m veteen ja nykyisen vilkkaan veneilyn aikana tämä pyyntipaikka on entistä järkevämpi. Selkävesille pintaan tai väliveteen täkysiimaa ei ole syytä laskea, jos
paikalla liikkuu veneitä.
Tavallinen 100-koukkuinen siima on täkysiimaksi melkoisen pitkä, vaikka
ennen monofiiliverkkojen aikakautta käytettiin 400- ja jopa 1 000-koukkuisia
kuhasiimoja. Kun pitkänsiiman katkaisee esim. 50-koukkuiseksi, mahdollisuudet muutamien siimakuhien saamiseksi ovat jo olemassa.
Pienehkö muikku tai kuore, ehdottomasti tuore, on hyvä syötti kuhalle sopivan pienessä ja terävässä koukussa.
Siima lasketaan penkoilla käytännössä pohjaan,vaikka muutamat välikohot
kannattavat joitakin täkyjä pohjan yläpuolella.Siiman alku ja loppu merkitään
poijulla.
Kuolleiden syöttien pyytävyys parantuu,kun siimaan tarttuu hyvänkokoinen
kuha, joka liikuttelee siimaa ja täkyjä. Hauki, iso lahna tai ahven ajavat saman
asian.
Täkysiiman kuhalle voi virittää myös tavallista aktiivisemmaksi, kuten pitkäsiimajutussa kerrotaan. Muutaman kymmenen koukun siima lasketaan penkan suuntaisesti esim. 6 m rinteellä väliveteen ja parin kolmen koukun välein
selkäsiimaan asetetaan koho.
Vain toisesta päästä ankkuroitua siimaa voi silloin liikutella niin, että selkäsiimaa vedetään toisesta päästä esim. veneellä soutaen hitaasti kohti matalaa
ja välillä kohti syvää, jolloin (kuolleet) täkykalat saavat liikettä ja siima pysyy
samalla suorana.
Ilman kohoja pohjaan laskettu siima tarttuu sivusuuntaisessa liikuttelussa
matalahkossa vedessä helposti pohjaan.
Risto Jussila

Ahvenkohoissa ei tätä ominaisuutta ole, joten niiden käyttö pimeään aikaan on aikamoista arpapeliä.
Kuhasetti sisältää vain metallitapsiin kiinnitettyjä kolmihaarakoukkuja.Jos on vesillä,jossa ei ole
suurta vaaraa hauista, ja varsinkin
jos käytössä on salakkatäky, on
tapsiratkaisu turhan raskas.
Jos taas korvaa tapsin pelkällä
yksittäisellä kolmihaaralla, tarvitaan varsinaisen lyijypainon lisäksi muutama siimaan puristettava
apuhauli tai vaihtoehtoisesti paino on lukittava paikalleen parilla
silikonistopparilla. Ilman näitä lukituksia varsinainen lyijypaino nimittäin liukuu kiinni koukkuun, ja
silloin täky saa selkäänsä aivan liian suuren painon.
Ahvenelle tarkoitetussa valmissetissä rigaus rakennetaan siten,
että kohon jälkeen siimaan pujotetaan varsinainen lyijypaino, ja
sen jälkeen kaksi puristettavaa
haulia muutaman kymmenen sentin välein. Ylempi niistä pitää painon riittävän kaukana täkykalasta,alempi taas ehkäisee täkyä nousemasta liiaksi pintaan.
Särkeä tai suurempaa silakkaa täkynä käyttävälle kuhasetti on oikea
vaihtoehto. Pelkästään salakalla
onkivalle paras vaihtoehto olisi yhdistellä ahven- ja kuhasettien sisältöjä tai sitten onkia pimeälläkin
valottomalla koholla ja seurata
tärppiä tarvittaessa siimasta.
Jos onkii pikkutäyllä ja ahvensetillä, on syytä hankkia irtotavarana muutama 6- tai 4-koon kolmihaara. Setissä on mukana vain
yksi kolmihaarakoukku ja sekin kokoa 10. Niin pieni koukku on isolle kuhalle liian pieni,sillä se ei välttämättä tartu kunnolla leukapielitärpissä ja syvältä kurkusta sitä
taas on vaikea irrottaa. Ja koska
koukkuja on vain yksi, ensimmäinen siiman katkeaminen lopettaa
kalastuksen siltä kerralta.
Setissä on mukana kyllä tukku
yksihaarakoukkuja, mutta kuhan
tartuttaminen niillä on selvästi vaikeampaa.

Täky
Kuhasyötti, kuten muutkin täkykalat valitaan sen mukaan, minkä
kokoinen kohdekala on kiikarissa.
Iso täky kelpaa isoille kuhille,mutta peruskokoista ruokakalaa tavoittelevan on syytä valita pienempi syötti.
Täkyhaavia käyttävä saa ainakin
merivesillä helpoiten salakkaa,
kun taas verkko- ja katiskapyytäjän saaliskirjo on paljon monipuolisempi. Näihin pyydyksiin ui
särjen lisäksi muitakin särkikalo-
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Salakka – mon
Kuhan kalastuksessa on kaksi koulukuntaa. Toisen mielestä kuhaa pitää
kalastaa haukivesiltä tuttuun tapaan
vähintään 15-senttisillä, joskus jopa yli
20-senttisillä syöteillä (tai vieheillä), toiset
uskovat 8–12 -senttisiin pyytimiin.
NIKO SATTO

 Meidän kalaporukassamme
on vallalla, joskaan ei yksimielisenä, usko pienempiin houkutuksiin. Koska seurueen
saamista isoista kuhista (3–7
kg) leijonanosa on noussut
8–12-senttisillä jigeillä ja uistimilla, uskoo iso osa porukasta myös täkykalastuksessa saman kaliiperin syöttiin.

Kantapään kautta
Iso kuha nielaisee salakka-aterian (salaatteineen) hetkessä –
vastaiskun saa vetää välittömästi.

ja, kuten pasuria ja sorvaa. Pasurin huono puoli on sen muoto.Korkeaprofiilinen lätyskä kun ei tahdo kovin helposti mahtua kuhan
suuhun.
Särkikalojen lisäksi verkosta saa
ahvenia ja kiiskiä. Ennakkoon arvelimme mätirosvona tunnetun
kiisken olevan kuhille kuin punainen vaate, mutta toistaiseksi emme ole onnistuneet harvoilla uittokerroilla saamaan yhtään kalakontaktia kiiskillä.
Niin ikään ahven on saanut paljon särkikaloja vähemmän peliaikaa, joten sen tehoista kuhavesillä ei meille ole vielä kertynyt kokemuksia.
Ruotsalaiset täkyonkijat hehkuttavat silakan toimivuutta kuhatäkynä, mutta meidän porukalle ei siitä ole vielä kertynyt kokemusta,lähinnä elävän silakan kehnon saatavuuden vuoksi.
Perussärki on salakan ohella varma ja kohtuullisen helposti saatavissa oleva täkylajike, joten niitä
myös me usein liotamme.
Täkykalavalinnalla voi ohjata sivusaaliina tulevien muiden kalojen lajia. Salakalla nimittäin saa
kohtuullisen usein myös ahvenia,
kun taas haukia salakkatäky ei suuremmin kiinnosta. Kyllä haukiakin
salakalla saa, mutta selvästi satunnaisemmin kuin isommilla täkykaloilla.
Jos taas mielii saada kuhapatilla kunnon kyytiä, joko ison kuhan
tai hauen muodossa, kannattaa
uittaa isompaa täkykalaa. Haukia
tulee kuhavesiltä tämän tästä,kun
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täkykalana on järeämpi särki tai
ahven.
Lisää kuhatäkypohdintaa löydät
oheisesta Salakka kuhatäkynä -jutusta.

Miten alkuun?
Kuhan kuten muidenkin petokalojen täkykalastuksen aloittaminen on nykyisin varsin helppoa.
Kalastusvälineliikkeistä saa lähes
lajille kuin lajille sopivia paketteja, joissa on kaikki tarpeellinen sälä.Tämän lisäksi tarvitaan vain kela-vapasetti sekä siima.
Täkyjen hankkiminenkaan ei
yleensä vaadi kohtuutonta ponnistelua, jos omistaa edes jonkinlaisen täkypyyntiin soveltuvan välineen. Ja vaikkei omistaisikaan, ei
täkyhaavin hankkiminen ole mahdottoman suuri sijoitus. Kalastusvälineliikkeistä ja autotarviketavarataloista saa täkyhaaveja
18–28 eurolla.
Kuha on siitä kiitollinen kalastuskohde, että veneetönkin pystyy täkykalastamaan sitä kohtuullisen helposti esimerkiksi salmipaikoissa. Ja jo pienenkin soutuveneen omistavalla on koluttavanaan lukuisia mahdollisia kuhapaikkoja.
Yleisesti tunnetuista kuhapaikoista löytyy tietoa niin internetin keskustelupalstoilta, kalastuslehdistä kuin paikallisilta kalastusvälinekauppiailta. Tällaiset julkipaikat eivät yleensä ole parhaita suurkuhapaikkoja, mutta niistä
aloittamalla saa helpoimmin juonen syrjästä kiinni.
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Monelle salakka on ollut ensimmäinen täkykala muun
muassa sen helpon saatavuuden vuoksi. Meille haukivesillä täkyharrastuksen aloittaneille taas ensimmäiset kuhatäyt olivat 15–20 cm särkiä ja
ahvenia.
Pienimmät käyttämämme
täkyverkot, jotka on alun perin hankittu juuri hauen täkykalastusta varten, ovat solmuväliltään 20–22-millisiä.Haukivesillä nämä pikkuverkot saivat jo muutama vuosi sitten
väistyä isompisilmäisten tieltä,
mutta kuhavesillä niitä on kannettu mukana alusta alkaen.
Ja lukuisia kertoja niistä saaduilla täkykaloilla on kuhaa

yritetty onkiakin. Monet kalastuskerrat ovat tuottaneet yhden tai
kaksi kuhan oloista vientiä, mutta
useimmiten kala on hylännyt täyn
joko selvästi ennen vastaiskua tai
viimeistään siiman varovasti kiristyessä vastaiskuun.
Yksi porukastamme onnistui
kerran saamaan superjättipotin,
yhden 6,6-kiloisen ja neljä kappaletta kolmen kilon kahta puolen
olevaa kuhaa samana iltana. Mutta liian monta tyhjää reissua särjillä on saanut useimmat porukasta pienentämään kuhatäyn kokoa.
Käytännössä se on tapahtunut
vaihtamalla särjestä salakkaan.
Sittemmin salakka on antanut
tasaisen varmasti kalaa.Ja kun porukan toiseksi suurin täkykuha on
salakalla saatu 4,8-kiloinen,ei moni meistä enää juuri muuta syöttiä uita.

Tartuttaminen
Kuhan suu ei ole haukimaisen suuri.Toisaalta suurkuhan suu on sentään kohtuullisen suuri, joten sinne uppoaa varsin järeäkin täkykala.
Jos havittelee vain ennätyskaliiperin kuhia, voi huoletta liottaa

Kokoontaitettava täkyhaavi mahtuu vaikka vähän reilumpaan
muovipussiin.

nipuolinen kuhatäky

왖 Perinteisillä 8-senttisellä Shad Rapilla ja 4-tuumaisella kalajigillä
saa isoakin kuhaa. Miksei siis 11-senttisellä salakalla.
왔 10-senttinen salakka ison kuhan hyökkäyksen jäljiltä.

noin 20 sentin mittaisia särkiä. Jos
sen sijaan odottaa apetta pöytään
ja sivutuotteena elättelee toiveita karkeammista kuhista, kannattaa pitäytyä salakassa.
Vaikka iso kuha saa nieltyä melko suurenkin kalan, suun koon takia nielemisprosessi kestää kauemmin kuin hauen vastaava.Myös
ahven pystyy hotkaisemaan kokoonsa nähden suhteellisen suuren täkykalan kuhaa nopeammin,
sillä se kehittää nieluun alipaineen, joka imaisee täkykalan nopeasti syvälle kitaan
Kuha sen sijaan joutuu mutus-

telemaan isoa täkykalaa melko pitkään, joten usein peruskoon kuha
jää isolla täyllä pelkäksi tärpiksi.
Ison täyn huono puoli tulee
esiin myös vastaiskun ajoituksessa. Jos kuha on vaikkapa kuusikiloinen, se nielaisee parikymmensenttisen särjen hetkessä. Sen jälkeen kaikki ylimääräinen odottelu antaa kuhalle aikaa niellä täkykalaa yhä syvemmälle.
Lopputuloksena on, että koukkua joutuu irrottelemaan ruokatorvesta ja silloin kalan takaisin
laskemista ei enää kannata edes
harkita.

Vastaavasti pienempi, kilosta
kolmeen painava kuha mutustelee parikymmensenttistä särkeä jo
hyvän tovin, ja niinpä niiden täkykontaktit jäävät turhan usein pelkiksi muistoiksi.
Salakkatäyn hyvä puoli on sen
helppo nieltävyys. Lakisääteisen
37 sentin alamitan täyttävä kuha
hotkaisee kymmensenttisen salakan melko helposti. Isompi vieläkin helpommin.
Niinpä salakkaa käytettäessä
saa vastaiskun vetää melko pian
tärpin jälkeen. Jos kohon sukeltamisesta malttaa odottaa 5–10 sekuntia, saa kuhan jokseenkin varmasti tarttumaan, ilman että täky
ehtii vielä liian syvälle kurkkuun.

Saatavuus ja pyyntitavat
Syöttikalojen saatavuus on varsinkin kaupunkilaiselle kalastajalle usein suurin este täkykalastuksen aloittamiselle. Verkkojen tai
katiskan laskeminen tai niiden säilyttäminen eivät kerrostaloasukille ole kovin helposti ratkaistavia
pulmia. Vastaavasti näppäränkokoiset onki ja pilkki ovat täkyjen
pyytämiseen usein turhan hitaita,
vaikkakin urheilullisia välineitä.
Täkyhaavi on ehkäpä näppärin

ratkaisu kuhalle (ja ahvenelle) sopivien täkyjen pyytämiseen. Haavin säilyttäminen vaatii jonkin verran kekseliäisyyttä, mutta kokoon
taitettuna ja jätesäkkiin työnnettynä sen saa jotenkuten sopimaan
parvekkeen tai varaston nurkkaan.
On vain muistettava huuhdella
haavin käytön jälkeen huolellisesti ja jättää säkin suun auki kunnes
haavi on kuiva.
Täkyhaavin parhaita kalastuksellisia avuja on täkyjen laaja kokokirjo. Sopivista paikoista, laitureilta ja kaislikon reunoista, saa
vaihtelevan kokoista pikkukalaa,
aina viisisenttisistä särkikaloista
parisataagrammaisiin ahveniin.
Sopivasta rannasta tai virtaavasta
salmesta saa parilla kauhaisulla
koko illan täkysalakat.
Haavisalakoiden koko vaihtelee
enemmän kuin verkkokalojen, sillä pienisilmäisellä täkyverkolla tulee varsin tasakokoista täkyä.Niinpä kahdella ongella kalastava joutuu tyytymään molemmissa vavoissa saman kokoluokan täkyyn.
Haavipyytäjä taas voi laittaa toiseen vapaan pituusasteikon alkupäätä edustavan yksilön ja toiseen
suurimman ämpäristä löytyvän.
Haavisalakat eivät myöskään
saa pyynnistä siipeensä samalla
tavoin kuin verkkokalat. Suurimmat yksilöt joutuu repimään verkosta väkisin,eivätkä pientenkään
sinttien suomut pysy kovin hyvin
kiinni verkosta irrotettaessa.
Haavilla pyydetty tuore täkysalakka on paitsi toimiva, myös
yksi helpoiten hankittava täkykala kuhavesille.

Entä silakka?
쐽 Ruotsalaiset täkyonkijat luottavat vahvasti silakkaan kuhanpyynnissä.Puikulan mallisena silakka on
kuhalle helppo nieltävä ja usein niitä löytyykin kuhien syönnöksestä
silakkapitoisilla vesillä.
Silakan ongelmaksi muodostuu
helposti saatavuus, mutta jos sitä
on tyrkyllä, sitä varmasti kannattaa myös uittaa.
Ehkä helpoiten silakkaa saa litkaamalla,ellei sitten satu saamaan
joltain ammattikalastajalta lupaa
haavia syöttejä rysästä. Salakan
haavipyyntiin verrattuna silakan litkaaminen on kuitenkin selvästi
työläämpää.
Koska silakka on kalana kookkaampi kuin salakka, muttei silti
ruumiinmuodoltaan yhtä korkea
kuin särki, saattaa se hyvinkin olla
toimivin täkykala kuhanpyyntiin.
Mutta kun vaakakuppiin laitetaan
vielä saatavuus,uskallan väittää,että salakka on sittenkin paras yleistäky kuhastukseen.
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