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normaalin värisiä. Upeasti tuijaa-
vaa pulikkaa pääsee koeuittamaan 
17 eurolla.

Joku Roti kuhillekin

Roti on nimenä vaapulla, jonka 
luojaksi tunnustautuu Timo Romp-
painen Iisalmesta. Timo lähetti 
etenkin kuhanuistelua varten kak-

L Kimmo Vertanen on tuttu Erän 
lukijoille monien uutuusesittely-
jen takaa. Kaudelle 2011 hän tar-
joaa solakkaa pulikkaa Wiggley-L 
(10 cm/5 g), ”joka on tehty hieman 
isompaan aihioon kuin entinen 
pääasiassa lohikaloille suunniteltu 
Wiggley-L. Saman turpalevyn, mut-
ta isomman rungon ansiosta uinti 
rauhoittuu hieman ja vaappu sopii 
paremmin kuhan vetovieheeksi.”

Kolmekoukkuisessa, muikkua 
mallaavassa vaapussa erikoisinta 
on kuitenkin värjäyksessä käytetty 
BG-pigmentti, joka saa sen valossa 
lataamisen jälkeen hehkumaan pi-
meässä jopa useita tunteja. Hehku 
on sävyltään sinistä (muitakin vä-
rejä tulossa) ja varsin voimakasta. 
Päivänvalossa vieheet ovat aivan 

si mallia, 120 mm (8 g) ja 95 mm (8 
g). Molemmat ovat isohkolla satu-
lalevyllä ja hyvin ulkonevalla nok-
kalenkillä varustettuja hoikan var-
talomallin edustajia, jotka kulkevat 
terhakkaasti potkien ja melko ko-
vaakin menoa sietäen.

Pinnoitteena Romppainen on 
käyttänyt maalien ohella sekä folioi-

Kotimaisten viehenikkareiden mallistoista  
ei todellisia uutuuksia juuri löydy, mutta  
ideoita ainakin riittää. Joukosta voi poimia  
vaikkapa Eumerin bombetterunkoiset heitto
perhot, Jorma Laihosen ”devonilipan”, Martti  
Moilasen mateennahkavaaput tai Kimmo  
Vertasen tuntikausia hehkuvat vieheet.

JaRI TUIskUnEnMateennahkaa ja  
hehkuvia vaappuja

Jorma Laihosen Niksi 
Taimen surma päätyi tällaisen 
otuksen hampaisiin koeuitto-
tilanteessa.

ta että kiteitä, ja lopputulos on var-
sin nätti. Kuvan värit ovat toimineet 
valmistajan kotivesillä Iisalmessa.

KN-Kuhis

Hyvin solakka, reilu 10-senttinen, 
satulalevyllinen, räikeävärinen. Tä-
män tyylin vaappuja ui suomalai-
sissa kuhavesissä todella runsaasti, 
ja sitä mallia ovat myös nokialaisen 
Kimmo Niemisen komeat kn-ku-
hikset (115 mm/6 g). Mikäpä siinä, 
jos/kun kuhat kerran ovat tällaisiin 
balsanpätkiin ihastuneet.

KN-Kuhis on tarkoitettu nimik-
kolajinsa uisteluun. Ui keskileveällä 
potkulla normaaleja vetonopeuk-
sia mainiosti kestäen. Erittäin ulko-
nevat nokkalenkit tekevät säätämi-
sen helpoksi, mikäli tarve yllättää.
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Vesijärven kuhakone

Lisää soukkia satulanokkavaappu-
ja. Hollolalaisen Seppo Sihvosen 
Vesikkokin on tarkoitettu kuhan 
uisteluun, mutta materiaalina on 
vaihteeksi muovi.

Kolmella tappoterävällä koukul-
la varustettu Vesikko on isohko, 14 
cm/15 g, joten myös haukivaara on 
ilmeinen. Ui suppeahkolla ja tihe-
ällä potkulla noin parissa metrissä. 
Työn jälki luottamusta herättävän 
hieno.

Testimenestyjä APK

Suunnilleen edellisten kaltaiseen 
runkomalliin on päätynyt pyhäjär-
veläinen Ari Kivelä. Solakkaa, satu-
lalevyllistä APK-vaappua saa koos-
sa 12 cm/8 g ja 14,5 cm/10 g.

”12 cm malli oli viime kesänä ka-
lamies.comin kuhavaapputestissä 
ja pärjäsi hyvin saaden kolmannek-
si eniten kuhia, vaikka tuli mukaan 
vasta jälkijunassa. Rupesi olemaan 
kyselyitä isommasta mallista, joten 

sorvautin sellaisen. Uinti on omas-
ta mielestäni sellainen, että pitäisi 
kelvata”, Ari kirjoittaa.

Uittokokeemme paljastaa bal-
sapulikalle eloisan laajapotkuisen 
liikkeen. Kun viimeistelykin on nät-
ti ja koukut huipputerässä, ei testi-
menestys liene sattumaa.

Muovivaappu Islurelta

Ilkka Saarikko Islure Oy:stä ryhtyy 
valmistuttamaan Tuikkaria (105 
mm/8 g), joka on firman ensim-

mäinen muovivaappu. Malliltaan 
se on äärimmäisen tavanomainen, 
mutta ominaisuuksiltaan Saarikon 
mukaan poikkeuksellinen:

”Upeasti hakeva, kylkiä väläytte-
levä uintiliike, jollaista tuskin löy-
tyy muista muovivaapuista. Mo-
nipuoliset säätömahdollisuudet, 
uintilevy mm. kestää taivuttelua 
erinomaisesti ja sitä voi myös lei-
kata saksilla. Räminäkuulat ja jouk-
ko näyttäviä hologrammivärejä lu-
keutuvat ominaisuuksiin.”

Rikollisen kauniita

Aivan huikeaa suomalaista vaa-
punteko-osaamista esittelee kot-
kalainen Riku Koskinen Riko-vaa-
puissaan. Ne ovat viimeisen päälle 
viimeisteltyjä ottipelejä lohikalojen 
jallittamiseen, todellisia karamelle-
ja. Kuorrutuksena on käytetty sekä 
maaleja että hileitä, ja värimaail-
massa on herkkuja niin nousu- kuin 
asentokaloille.

Riko 55 mm (6 g) on kehitetty 

▶ Vaappuja kuin marjoja, 
ei tosin väriensä vaan malliensa 
puolesta. No, erojakin löytyy  
kun tarkemmin tutkailee.  
Vasemmalta Wiggley-L (2 kpl), 
ROTI 95 mm (2 kpl), ROTI 110 mm 
(2 kpl) ja KN-Kuhis (2 kpl).

H Solakoita kuhakoneita. 
Vasemmalla 5 kpl Vesikkoa,  
alhaalla kahta eri kokoista  
APK-vaappua ja oikealla  
ylhäällä Tuikkareita.

pääasiassa taimenen ja kirjolohen 
virtakalastukseen, mutta se sovel-
tuu Koskisen mukaan myös lohelle 
jämerämpien koukkujen vaihdon 
jälkeen. Vaappu on kapeaperäinen, 
mutta leveäotsainen porrasnokka, 
jossa on hyvä nokkalenkki säätämi-
seen. Ui erinomaisen herkästi käyn-
nistyvällä, lavealla potkulla ja hallit-
see koskiuinninkin kohtuullisesti.

Riko 65 mm (7 g) on ”janimai-
sen” litteäotsainen ja mallinen, 
vantterarakenteinen, porraslevyi-
nen lohivaappu. Liike on voimakas 
ja herkkä, sukellussyvyys metrin 
puolentoista luokkaa. 

”Tätä mallia kannattaa virittää 
myös uintilevyä taivuttamalla. Le-
vy pitäisi ensin hieman lämmittää, 
jolloin se taipuu paremmin ja jää 
haluttuun asentoon”, valmistaja 
opastaa.

Aaltoilua

Kuusamolainen Lasse Karjalainen 
on valmistanut Aalto-balsavaapun, 
jonka nimi juontuu vieheen ”aaltoi-
levasta” pinnasta, Samaa ideaa on 
mm. Ura-Emmassa ja Jurmussa. 
Kummatkin mallinsa Karjalainen 
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on tarkoittanut jalokalojen kalas-
tukseen, kuten kuusamolaisilta ka-
lanpettimiltä odottaa sopii.

Aalto 70 mm/6 g on porraslevyi-
nen, aaltoiluaan lukuunottamatta 
varsin perinteisen mallinen lohi-
vaappu, joka etenee virheettömän 
hienosti keskilaajalla vemputuk-
sella kovaakin kyytiä sietäen. Huo-
miota herättävää pinnoituksessa 
on kiteiden hyvin säästeliäs käyttö 

maalien lisukkeena.
Aalto 100 mm/5 g on puoles-

taan Rapala Original -tyylinen. 
Nokkalevynä on jännä, kapea kol-
mio ja pinnoitteena folio, maalit ja 
harvat kiteet. Uinti on erittäin kau-
nista katseltavaa kaikenlaisilla ve-
tonopeuksilla. Kolmesta koukusta 
kaksi etummaista lenksahtavat hel-
posti keskenään.

Taimenen surmaksi

Allun Ahne (9 cm/3 g) on rovanie-
meläisen Allan Harilan hyvin so-
lakkarunkoinen, satulanokkainen 
vaappu taimenen ja lohen vetouis-
teluun. Allan kertoo kotisivuillaan 
hallinneensa Lapin läänin alueella 
järjestettyjä vetouistelukisoja, jo-
ten hänen veneensä perässä hinat-
tavat vaaput ovat ymmärrettävästi 
alkaneet kiinnostaa muitakin.

Ulkonäöltään ja viimeistelyltään 
melko simppelein värein toteutet-
tu vaappu häviää monelle ”kilpai-
lijalleen”, mutta se kai ei ole tärke-
ää, jos kalat tuotoksen hyväksyvät. 
Saapa nähdä, kuinka meidän koe-
kalastuksissamme käy. Hienosti ha-

keva uinti vaikuttaa lupaavalta.

MY-vaappu punalihaisille

”Yli 30 vuotta kestäneen kalastus-
harrastukseni myötä syntyi tarve 
ja innostus oman vaappumallin 
luomiseen. Asiaan on sittemmin 

tarkoitetun MY-vaappu 100:n (10 
cm/5 g). Satulalappuisessa, souk-
karunkoisessa pulikassa huomiota 
herättää silmiä hivelevä työn jälki, 
jolle pohjustuksen tekevät foliopa-
perit. Värivaihtoehdot (100 kpl) riit-
tänevät vaativimmallekin pilkunvii-
laajalle.

Nokkalenkki on iso ja ulkone-
va, joten uintia pystyy veivaamaan 
haluamaansa suuntaan. Perussää-
döllä vaappu ui suppealla, mut-
ta näyttävästi kylkiä keikuttavalla 
potkulla, jonka huomiota herättä-
vin elementti on herkeämätön ha-
kupoukkoilu. Kolmesta koukusta 
kaksi etummaista linkkuuntuvat 
herkähkösti keskenään, joten ve-
sillelasku on suoritettava varoen. 
Hinta 14 €.

Helmi vaapuksi

Myyntiin asti vaappuja valmista-
vissa ei käsinveistäjiä taida enää 
kahden käden sormille riittää, ko-
piosorvit kun sylkevät runkoja no-
peasti ja halvalla. Helsinkiläinen 
Jukka Juvakka haluaa kuitenkin 
kunnioittaa perinteitä ja tekee Hel-
mi-vaappunsa (7 cm/4 g) alusta 
asti käsityönä.

”Tavoite oli tehdä taimenen 
pyyntiin perusvaappu, jolla pärjää 
niin koskilla kuin seisovissa vesis-
sä soutu- tai moottoriuistellen”, Ju-
vakka kertoo.

Balsarunkoinen Helmi pyöreine 
nokkalevyineen on niin perusvaa-
pun näköinen kuin olla saattaa. 
Uinti toimii (hiukan hakuakin ko-
vemmassa vauhdissa), työn jälki 
on siisti ja koukkujen terävyys par-
haasta päästä, joten esteet näyt-
täisivät taimensaaliin tieltä pois 
raivatulta.

Minkkisen Emi

Lahtelainen Esa Minkkinen lähet-
ti jalokalasarjaan siistin apassivaa-

▶ Kotimaisia käsityötaidon
näytteitä. Vasemmassa pysty
rivissä ylhäältä Karpe 115 mm  
(2 kpl), Karpe 45 mm (4 kpl) ja 
Karpe 85 mm (2 kpl). Oikealla  
ylhäältä Helmi (2 kpl), MYvaap
pu (2 kpl) ja Emi.

H Näitä kelpaa tarjoilla ainakin 
lohikaloille. Vasemmassa pysty
rivissä Rikoja, keskellä Aaltoja  
ja oikealla Allun Ahneita.

Martti Moilasen vaappuja, vasemmassa pystyrivissä Mara 1 (mateen
nahkavaappu), Ykä, Jytä ja Väkä. Oikealla mateennahkainen Mara 2 
ja  Päkä.

vihkiydytty ajan kanssa ja tun-
teella”, taustoittaa tamperelai-
nen Marko Ylitalo vaappunikka-
rin uraansa.

Nelijäsenisestä vaappumallis-
tostaan Marko lähetti testattavak-
si taimenen ja järvilohen vetoon 
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Eumerin Piketube on tuhti “perho” virvelillä heitettäväksi. Vasemmalla 
uusi painavampi malli (3 kpl) ja oikealla vanhan mallin uusia värejä. 
Etualalla Minnow (vas. 2 kpl) ja Northtube (2 kpl). Keskellä Piketubeen 
tuleva koukku perukevaijereineen.

Eumerin karvakoneet
L Merikarvialainen Eumer on sat-
sannut virvelillä heitettäviin put-
kiperhoihin (Spinning Tubefly), 
joiden runkona on bombette-
tyyppinen puoliontto muovipui-
kula ja rungon katteena erivärisiä 
supinkarvasuikaleita sekä kimaltei-
ta. Piketubesta tarkemmin Erässä 
14–2010.

Tälle kaudelle Eumer tuo Pike-
tube-mallistoonsa uuden, hiukan 
aikaisempia raskaamman koon, 
joka painaa kuivana 40 g (pituus 
n. 25 cm) ja märkänä tuplasti. Pai-
nonlisäys vaikuttaa luonnollisesti 
uintisyvyyteen ja heitettävyyteen, 
jotka molemmat paranevat. Silti 
uusi koko on yhä pääosin matali-
en alle 2 m vesien pyyntiväline ja 
toimii monilla tyyleillä uitettuna. 
Piketubea on saatavana myös ra-
kennussarjoina.

Edellä mainitussa testissä moi-
timme Piketuben kehnohkoja tar-
tuttamisominaisuuksia. Eumerin 
Jaakko Ojamon mukaan ongelma 
on kuitenkin saatu ratkaistua asen-
tamalla vieheen yksihaarakouk-

ku kiinteäksi putken päähän. Meidän 
koeuittamissamme versioissa koukut 
olivat irrallaan.

Heittoperhot kannattaa säilyttää 
erillään muista vieheistä, koska su-
pinkarvojen mukana rasiaan tulee 

runsaasti kosteutta puristelun jäl-
keenkin. Myös muiden vieheiden 
koukut ovat alttiita takertumaan 
karvoihin.

Uutena mallina Eumer esittelee 
vähän pienemmille hauille ja myös 
jalokaloille soveltuvan Northtu-
ben (10 cm/6 g ja 12 cm/10 g), 
jonka rakenne on osapuilleen sa-
ma kuin Piketubella. Pinnan tun-
tumassa karvat löyhähdellen uiva 
heittoperho on jännä kokeiltava 
vaikkapa jokikalastuksessa, missä 
nousutaimenet saattavat olla siitä 
kiinnostuneita. 

Uusi malli on myös Minnow (8 
cm/6 g). Se rakentuu kulmikkaas-
ta painopäästä ja sen jatkeeksi 
liitetystä muoviputken pätkästä, 
johon kolmihaarakoukku ankku-
roituu. Painopään kaulaan on si-
dottu supinkarvaa, marabouta ja 
kimalteita ottivieheen vaatimus-
ten mukaisesti. Heitettävyys on 
erinomainen ja uittaminen tapah-
tuu kenties mieluiten liitsityylises-
ti pompottamalla. Saaliilta tuskin 
voi välttyä ainakaan taimen-kirjo-
lohikoskilla.

pun nimeltä Emi (7 cm/5 g). Pe-
rinteinen on usein toistuva ilmaus 
vaappuja luonnehdittaessa ja pitää 
paikkansa tässäkin.

Pyöreälevyinen Emi ui näpäkäs-
ti potkien ja kovaakin kelausta sie-
täen. Esittely-yksilön väriksi Esa oli 
valinnut kokopunaisen, joka on 
taattua valuuttaa istaritaimenia tai 
nousulohta jallitettaessa.

Kaartisen Karpet

Kuopiossa on monenlaisia kala-
vesiä ja monenlaisille kaloille on 
kuopiolainen Pekka Kaartinenkin 
vaappuja kehitellyt.

Karpe 45 mm/4 g ja 55 mm/5 g 
on pieni, pönäkkä, melko kulmikas 
vaappu, jota valmistaja suosittelee 
erityisesti kirjolohille ja taimenille. 
Saatavana sekä suoralla että por-
raslevyllä. Molemmat versiot uivat 
silmiä hivelevän hienolla, kovaakin 
kelausta sietävällä liikkeellä, por-
rasnokkaisella potku on hiukan 
suoralappuista laajempi.

Karpe 85 mm/4 g on muikun 
sorttinen satulanokka, joka ui pe-
rusvarmalla liikkeellä erikoisuuk-
sia esittämättä. Säätämiseen on 
pitkässä nokkalenkissä runsaasti 
pelivaraa. Tätä folioin tai maalein 
ehostettua vaappua Pekka haluaa 
tarjottavan erityisesti taimenille ve-
toveneen perässä.

Karpe 115 mm/18 g on joukon 
rotevin kaveri, naamassa satulale-
vy ja kyljissä maalia tai foliota. Re-
heväliikkeinen kapula ui letkeän 
laajoin, jumputtavin potkuin noin 

parissa metrissä. Tätä vaappua val-
mistaja haluaa esitellä erityisesti 
kuhille, mutta veikkaisin haukien-
kin ruokahalujen heräävän koh-
taustilanteessa.

Lohimuonaa Muhokselta

Martti Moilanen Muhokselta lähetti 
toimitukseen kuusi lähinnä lohika-
lojen pyyntiin tarkoitettua satula-
lappuista vaappua. Ne oli nimetty 
eri lailla, mutta kaikki olivat kuiten-
kin päällisin puolin hyvin samanlai-
sia satulaturpaisia pikkupulikoita. 
Lisäksi lähetyksessä oli kaksi ma-
teennahalla päällystettyä versiota. 

Kuva sivulla 53 selventänee asian.

Super Kopsu

Kopsut ovat tuottaneet vuosien 
saatossa kipeitä leukoja erityises-
ti lohikaloille, joille suurin osa Ti-
mo Koposen lusikkamallistosta on 
suunnattu. Aivan harmiton lohien 
näkökulmasta ei liene myöskään 
uusi Super Kopsu (75 mm/32 g), 
jota valmistaja mainostaa mm. täy-
sin uudella muotoilulla, hakevalla 
uinnilla ja lusikan pyytävyyden 
mullistumisella.

”Täysin uutta muotoilua” lusikas-
sa edustaa kuitenkin vain poikke-

uksellisen leveä ja kummastakin 
päästään laajennettu kiinnitysrei-
kä, joka sallii renkaan väljän liik-
kumisen. Se taas vaikuttaa uintiin. 
Itse en kyllä onnistunut uinnis-
sa mitään suuria ihmeellisyyksiä 
havaitsemaan, mutta ehkä kalat 
ovat tarkkasilmäisempiä. Ihan nä-
tisti tämä toki vedessä vemputtaa 
ja syvällekin tarvittaessa uppoaa, 
onhan käytetty pelti paksuhkoa 
(ja ainakin koeyksilössä nopeasti 
ruostuvaa).

Taimenviehe Aave

Veli Aartolahden Aaveet ovat per-
soonallisella teippaustekniikal-
la viimeisteltyjä soukkia lusikoita, 
joista tälle kaudelle esittelemme 
tavallista paksupeltisemmän (6 
cm/14 g) version. Koska valmistaja 
ei ole viehettään kummemmin ni-
mennyt, kutsumme sitä selvyyden 
vuoksi Joki-Aaveeksi käyttötarkoi-
tuksen perusteella.

Joki-Aave on Aartolahden mu-
kaan suunniteltu vähän vuolaam-
paan virtaan tai syvempään su-
vantoon: ”Testauksessa yllätys oli 
kuitenkin se, että nämä pienet lu-
sikat, etenkin värit keltainen ja kol-
mipiikki (musta-hopea), toimivat 
meritaimenelle tosi hyvin. Silakka 
ei noussut syksyllä kovin hyvin ran-
noille, joten meritaimenet kulkivat 
kolmipiikin perässä.”

Jos jotain saa ennustaa, niin jär-
vitaimenetkin tulevat olemaan vai-
keuksissa, jahka näiden kanssa jo-
kivarteen pääsen.

Kotimaisia lohikalalusikoita. Vasemmassa pystyrivissä Super Kopsu, 
Joki-Aave (3 kpl) ja Vilse (2 kpl). Oikealla Kapun Taimen (4 kpl) ja Vilse.
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Kapun Taimen

Merikarvialainen Risto Kuoppalan 
pajassa syntyvät kerrassaan koru-
maisen kauniit Kapun Taimen -lu-
sikat. Kokoja on kaksi: 85 mm/20 g 
ja 70 mm/15 g.

Solakahko, melko voimakkaasti 
muotoiltu viehe toimii valmistajan 
mukaan hyvin virtaavissa vesissä, 
mutta käy myös seisovan veden ka-
lastukseen, heittoon ja vetoon. Uin-
ti on villiä ja laveaa poukkoilemista 
monenlaisilla kelausnopeuksilla, kii-
reinenkään vesi ei menoa häiritse. 
Kiinnitysreikä on soikio ja pellin reu-
nat muotoiltu veden leikkaamisen 
parantamiseksi. Kelpaa näillä taime-
nen ruokahaluja herätellä.

Vuoksen tappopeli

Lohikalojen jallittamiseen erikois-
tunut Vilse-lusikka on kokoisek-
seen painavahko (85 mm/21 g) 
teräspeltijaloste, jonka synnystä 
Tommi Villman kertoo: 

”Olen kehitellyt vieheitä harrastuk-
seni mielenkiinnon säilyttämiseksi. 
Kalaa olen viime vuosina saanut 
loistavasti omilla vieheilläni, jonka 
vuoksi muutkin ovat niitä halunneet 
ostaa. Viime kesän kysyntä kasvoi ko-
tijoellani Vuoksella jo niin kovaksi, et-
tä valmistusprosessia piti nopeuttaa. 
Tänä talvena siinä aika hyvin onnis-
tuinkin ja vuoden tuotantomäärä tu-
le olemaan 3 000–6 000 kpl.”

Solakansutjakka Vilse on erittäin 
pitkäheittoinen ja varsin eloisa. Vill-
man kertoo saaneensa parhaiten 
kalakontakteja pellin vapaan pu-
dotuksen aikana, mutta takuulla 
niitä tulee myös kelattaessa. Itsel-

läni saaliskirjanpitoon on kertynyt 
jo pari piikkimakrillia sekä meriah-
ven (grouper) Kap Verden vesiltä.

Niksejä riittää

Parkanolainen lippavelho Jorma 
Laihonen on talven aikana loihti-
nut taas kosolti uusia lippamalle-
ja, joiden nimistä päätellen aina-
kin ahvenille, hauille ja taimenille 
koittavat ankeat ajat. Hintaa Niksi-
lipoilla on 5–9 €.

Niksi Haukimyrsky (12 g) on le-
veästä lehdestä, tuuheasta kaninkar-
va- tai kimallekoukusta ja kevyestä 
helmirungosta rakennettu pintave-
sien hyrisijä. Lähtee pyörimään her-
kästi ja haastaa matalien rantaruovi-
koiden hauet kaksintaisteluun.

Niksi Haukitiikeri (15 g) on tii-
kerikuvioisella pajunlehtilipalla 
varustettu haukisurma, jonka run-
ko on edellistä rahtusen raskaam-
pi. Tämäkin pyörii tosi näyttävästi 
kaninkarvakoukku hulmuten. Pie-
ni ongelma karvakoukussa on sen 
mukana tuleva vesimäärä, joten 
ennen rasiaan palauttamista tupsu 
kannattaa puristaa sormissa mah-
dollisimman kuivaksi.

Niksi Haukituuli (14 g) on edel-
lisiä hiukan pienempi ja vastaavasti 
raskastekoisempi. Terävää ja laadu-
kasta koukkua komistaa vaihteek-
si kimppu kimalletta ja villalankaa. 
Helppoheittoinen ja hyväkäytöksi-

nen lippa kaikenlaisten lipparuoas-
ta pitävien viimeiseksi välipalaksi.

Niksi Taimensurma (6 g) on jän-
nä pikkulipan ja devonin yhdistel-
mä, jos nyt näin voidaan keulapai-
kalla pörräävän propellin vuoksi 
sanoa. Potkuri tuntuu jossain mää-
rin häiritsevän lipan pyörimistä, jo-
ka käynnistyy vasta kovalla kelaus-
nopeudella. Mutta jo pelkkä hyrinä 
saattaa taimenen surmaksi riittää.

Mikäli nimi on yhtään enne, Nik-
si Varma-ahvenella (4 ja 8 g) pitäi-
si ahvensopan raaka-aineet hoitua 
helposti. Mepps Aglian kaltainen 
lehti yhdistettynä muovi- ja me-
tallihelmistä valmistettuun run-
koon (isommalla painotusta myös 
lehden etupuolella) sekä perho-
koukkuun antavat kelpo eväitä ka-
lantulolle. Uintikaan ei ole kalapäi-
vällisen esteenä.

Niksi Pikkuahven (5 g) on poru-
kan pienikokoisin ja siksi varmaan 
pikkuahventen mieleen. Eikä ole 
sanottu, etteikö tähän äkeä kirjolo-
hi tai nälkäinen rautukin hampaan-
sa kalauttaisi. Lentää kohtuullisesti 
ja ui hyvin, joten kaikki kunnossa 
vaikka koskeen viskaamiseksi.
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Jorma Laihosen Niksi-lipat on koottu amerikkalaisista osista eloisilla 
karvakoukuilla täydentäen. Vieherasian toiseksi ylimmässä lokero-
rivissä vasemmalta lukien ovat Pikkuahven, Taimensurma ja irto-
koukkuja (kuten myös ylärivissä). Seuraavassa lokerorivissä ovat 
Haukimyrsky ja Haukituuli sekä alarivissä Haukitiikeri ja kaksi eri  
kokoista Varma-ahventa.

L Viime vuoden Abu-uutuus 
Rocket Minnow -vaappu oli 
näköjään lähtölaukaus koko-
naiselle Rocket-tuoteperheelle. 
Rockettien tuntomerkkinä on 
tuima katse sekä taustapahvin 
mukaan ”hämmästyttävät heit-
to-ominaisuudet, samalla kun 
vieheen erityinen muoto tekee 
siitä erittäin stabiilin myös ko-
vassa virrassa”. 

Rocket River (7 cm/9 g) on 
porraslevyllinen (tämän mal-
lista levyä isojen valmistajien 
massatuotantovaapuissa mel-
ko harvoin näkee), kelluva ja 
rämisevä muovipulikka, joka 
nimestä päätellen lienee suun-
niteltu erityisesti virtaaviin ve-
siin. Uinti on melko suppeapot-
kuinen, ja ainakin koeuitetulla 
yksilöllä oli lieviä pystyssä py-
symisen vaikeuksia kovassa vir-
rassa. Koukut ovat erittäin terä-
vät ja tukevan tuntuiset, mutta 
lenkit näyttävät huteranpuolei-
silta. Kelpo värejä vaikka lohi-
kalojen nieltäväksi.

Rocket Popper (7 cm/9 g 
ja 9 cm/19 g) taitaa olla Abun 
kaikkien aikojen ensimmäinen 
popperi, vaikka konsernin sisäl-
lä pintavaappuja on toki esiin-
tynyt ennenkin. Kuten Frenzy 
Popper, joka ei malliltaan juuri 
Rocket-versiosta eroa.

Vaappu on pitkäheittoinen, 
nätisti plopsuttava pintakalvon 
kyntäjä terävine koukkuineen 
ja peräkoukun tyvelle sidot-
tuine höyhenlisukkeineen. Rä-
minäkuuliakaan ei ole matkan 
varrelle unohdettu. Yhdeksän 
sentin koko alkaa olla hitusen 
suurehko taimenhommiin, 
mutta haukihan tähän täräyt-
tää ilosta kiljuen. Seiskalla saa 
jo tanejakin.

Rocket Mini-Minnow (5 
cm/2,5 g) on perustavallinen 
solakka minivaappu ahvenil-
le ja jalokaloille. Kun painoa ei 
paljon ole, heittäminen tapah-
tuu UL-välineillä ohutta siimaa 
käyttäen. Ui suppeahkolla pot-
kulla, mutta näyttävästi kylkiä 
keikuttaen.

Metalli-Rocketit

Abu palauttaa markkinoille 
sieltä joskus viitisen vuotta sit-
ten livenneen Toby Rocketin 
(9,5 cm/16 g ja 11 cm/20 g). Ky-
seessähän on Abun tunnetuim-
masta lusikasta Tobystä ideoitu 
laihialaisversio, joka pätee eri-




