
V I E H E U U T U U D E T  E R Ä  6 – 2 0 1 1 57

tyisesti rannikkokalastuksessa vas-
tatuuleen paiskottaessa. Toki sillä 
saattaa lohenkin joesta tavoittaa.

Lippaosastoon ovat innovaat-
torit ideoineet pari uutta Reflexiä. 
Niistä erikoisempi on Reflex Fish 
(7 ja 12 g), jossa perään on sijoitet-
tu muovikala. Jottei klassikon iden-
titeetistä liikoja häviäisi, on kalan 
pyrstöksi pantu lipalle tyypillinen 
punainen höyhentupsu. Enpä ha-
luaisi olla ahvenen raitapaidassa, 
kun tällainen metsälammen tum-
muvassa illassa vastaan hyrisee.

Reflex Wasp (7, 12 ja 18 g) saa 
nimensä ampiaisen värisestä run-
gosta. Kolme mustaa raitaa fluo-
rikeltaisella pohjalla luovat värin, 
joka ainakin erottuu. Vielä parem-
min erottuu, kun samat kuviot tois-
tuvat lipan lehdessä. Runkolangan 
muotoilussa on näemmä palattu 
muutamia kymmeniä vuosia taak-
sepäin, sillä perälenkki on väännet-
ty jälleen kalan pyrstön malliseksi.

Myöskään pisaralippa Droppen 
ei ole säilynyt entisellään, vaan 
markkinoita lähtee valloittamaan 
Droppen Bigeye. Uudistus on pe-
rin kosmeettinen, sillä koukkuun 

tunut pehmeäksi jigilötköksi ja en-
simmäinen nivel on kiduskansien 
kohdalta eliminoitu.

Viehe rigataan vatsauran kaut-
ta erityisellä teräslankavirityksel-
lä, joka sallii yhden kolmikoukun 
kiinnittämisen suunnilleen kes-
kivartalon paikkeille. Lötköstä on 
olemassa myös Loose-Body-ver-
sio, josta vatsaura puuttuu. Tätä 

Tuontivieheistä löytyvät tällä hetkellä kaikkein 
hätkähdyttävimmät uutuusinnovaatiot, eikä  
pelkästään työn jäljen puolesta.  Kenelläpä eivät 
sormet syyhyäisi päästä kokeilemaan vaikkapa 
Watayan moniosaisia vaappuja, virvelillä  
heitettäviä Tubeology-putkiperhoja tai vaikkapa 
Savage Gearin ”nelipalasilakasta” luotua  
pehmoversiota.

                Tuontivieheiden  
hätkähdyttävät uutuudet

JaRI TUIskUnEn

▶ Abun uutuusvaappuja ovat 
Rocket Popper (vas.) ja Rocket 
River.

H Tuimailmeinen Rocket Minnow 
on pitkäheittoinen perusvaappu 
monenlaisten kalojen pyyntiin. 
Pikkuversio Mini-Minnow (vas.) 
sopii vaikkapa ahvenen härnää-
miseen.

on liitetty punainen höyhensidos 
ja lipan lehteen on liimattu tarra-
silmä, joka vieläpä tuntuu varsin 
helposti lähtevän irti. Mutta hyvin 
pyörii, ja se kai lipasta puhuttaessa 
on pääasia.

Nelipalasilakasta pehmo

OPM Kalastustarvikkeen edusta-
man Savage Gearin kuumin uutuus 
on neliosaisesta 4Play Herring -vaa-
pusta loihdittu pehmoversio soft 
4Play. Viehe muistuttaa ulkoisilta 
ominaisuuksiltaan upeauintista, 
hauille pistämättömän petollista 
esikuvaansa (sen nokkalevytöntä 
versiota), mutta materiaali on vaih-

kuuluu käyttää normaalien jigipäi-
den kanssa tai huputtaa savage 
Gearin Lipscull -raksihupulla, jol-
loin uintiin saadaan entistä enem-
män vipinää.

Softia valmistetaan kolmessa 
koossa (9,5, 13 ja 19 cm), joista 
minun käsiini saapui kaksi pie-
nintä. Painoa niillä on 10 ja 23 
g, joten heittäminen sujuu hel-
pohkosti. Uinti on lähestulkoon 
yhtä villiä kuin kovamuovisella 
esikuvallaan, ja kelaustekniikal-
la siihen saa lisäulottuvuuksia. 
Uppoamisnopeus on hitaahko ja 
normaali kalastussyvyys pinnan 
tuntumassa. 
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Motonetin Wataya
L Motonet lanseeraa markkinoil-
le kalastusosaston tuotepäällikön 
Jorma Vatajan nimeä heijastelevan 
Wataya-viehemerkin, johon kuuluu 
useita vaappumalleja. Valmistus-
maa on Kiina ja työn jälki varsinkin 
hintaan suhteutettuna kerrassaan 
komea. ”Amazing Quality”, kuten 
Tackle Trade World -lehden kan-
nessakin näistä uhottiin.

Oivana esimerkkinä ”hämmäs-
tyttävästä laadusta”” ovat Wataya 
Multi-Action Live Bait Shad -vaa-
put, jotka voittivat China Fish 2010 
-messuilla viehekategorian ykkös-
palkinnon. Näitä valmistetaan 
kolmessa koossa 76 mm/7 g, 152 
mm/57 g ja 216 mm/128 g (hinta 
7,90–15,90 €). Kohdelajina meillä 
ennen muuta hauki.

Ulkonäöltään M-ALBS:t jäljitte-
levät suomalaiselle kalafaunalle 
vieraita otuksia, olisivatkohan ak-
vaariokaloina paremmin tunnet-
tuja tilapioita? Runko muodostuu 
seitsemästä segmentistä, jotka 
nivoutuvat toisiinsa selkäruotona 
kulkevan kangassuikaleen avulla. 
Pehmytmuovista valmistetut evät, 
luonnonkaloja tarkasti matkivat 

▲ Wataya-vieheiden värimaailma hivelee silmiä. Kuvassa pyöreämmät 
vaaput ovat Wataya Multi-Action Live Bait Shadeja ja solakammat 
Multi-Action Live Bait Trouteja.

▲ Vasemmalla Wataya Minnoweita ja oikealla Crankeja.

värit ja muovisilmät viimeistelevät her-
kullisen kokonaisuuden.

Kuten odottaa saattaa, vaappu ui 
upean letkeästi koko vartaloaan vem-
puttaen, eikä ole arka vähän kovem-
mallekaan vauhdille. Uintisyvyys riip-
puu siitä, kauanko vieheen antaa vajota 
ennen kelaukseen ryhtymistä. Muutoin 
ainakin kaksi pienintä kokoa pysyttele-
vät pinnan tuntumassa.

Vataja kertoo saaneensa itse par-
haat saaliit tasapainottamalla vieheen 
uppoamaan vaaka-asennossa eikä naa-
ma alaspäin, kuten tehdasversio tekee. 
Painotus onnistuu vaikkapa peräkouk-
kua suurentamalla tai sen juurelle lyijy-
lankaa tms. kietomalla.

Samalla monipalatekniikalla synty-
vät myös Wataya M-ALB Troutit (140 
mm/21 g, hinta 9,90 €). Viehe muistut-
taa runkomalliltaan taimenenpenikkaa. 
Kun yksi tarjolla olevista väreistäkin 
matkii täplätakkia äärimmäisen onnis-
tuneesti, hölmöksi ei voi sitä petokalaa 
haukkua, joka tämän taimenena suu-
hunsa poimii.

Troutin kymmenestä väristä myös 
muut jäljittelevät jalokaloja suorastaan 
valokuvantarkasti. Mukaan mahtuu ver-
sioita mm. kirjolohesta, puronieriästä 
sekä monista Amerikan mantereen tai-
menlajeista. Uinti on hyvin saman olois-

Hauki, ahven ja kuha tulevat ole-
maan näiden herkkujen tulilinjalla, 
mutta pienintä kokoa pitää ehdot-
tomasti kokeilla myös koskikalas-
tuksessa taimenille, toutaimille 
tms.

Tässä yhteydessä kannattaa 
mainita myös ”nelipalasilakan”” 
kovaversio 4Play Swim&Jerk (9,5 
cm/10 g), joka on saanut viehkon 
taimenvärin. 

Pikkukala ja Saalis

Savage Gear Fry -nimen tuntee 
pieni, balsasta sorvattu UL-vaap-
pu, joka ui kauppoihin kahdessa 
koossa 35 mm/3,5 g ja 45 mm/4 
g. Foliopintaiset, kelluvat pullukat 
etenevät vajaan metrin syvyydessä 
tiukan tanakasti potkien ja melko 
kovaakin kelausta kestäen. Ottivaa-
pun oireita ilmassa.

Keskimittainen Savage Gear 
Prey 115 (115 mm/17 g) on köy-
rähtävä pitkäheittovaappu, jonka 
liito-ominaisuudet ovat solakan 
rungon ja sisuksissa kulkevan kuu-
lakaravaanin ansiota. Heittoa tem-
paistaessa karavaani parkkeeraa 
vaapun peräpäähän, ja veteen pu-
toamisen jälkeen vaellussuunta on 
etupäätä kohti.

Prey ui leveäpotkuisella liikkeellä 
alle metrin syvyydessä. Vavan kär-
jen nykäisyillä menoon saa näyttä-
vyyttä jerkkityylisten sivukoukku-
jen ansiosta.

Kynnen kokoinen lusikka

Pienet lusikat (alle 4 cm) ovat Suo-
messa erittäin vähän käytetty-
jä vieheitä toisin kuin esimerkiksi 
Norjassa, missä sikäläisen Sölvkro-
kenin 24–46 mm Special Classic on 
todellinen kassamagneetti vuodes-
ta toiseen.

Nyt läpimurtoa yrittää Savage 
Gear Nail, joka varsinkin pienem-
mässä koossaan mahtuu suunnil-
leen aikamiehen peukalon kynnel-
le - siitä kai nimikin. 

Muodokkaasti taivuteltu pellin-
pala on varustettu kokoisekseen 
isolla ja jämäkällä yksihaarakou-
kulla. Joten, jos vaikka lohi päät-
tää tarjouksen hyväksyä, mah-
dollisuudet ylössaamiseen ovat 
olemassa.

Lohikaloille ja ahvenelle yllät-
tävänkin hauskasti kiepsahteleva 
UL-kampe lienee eniten elemen-
tissään, mutta kirrepilkkinäkin sen 
kuvittelisi toimivan. Heittoapuna 
kannattaa käyttää lisäpainoa, jos 
syvänteiden tai vastarannan ronk-
kiminen tuntuu elinehdolta.

Nailia on saatavana kahdessa pi-
tuudessa 2,4 ja 2,8 cm sekä kolme-
na pellinpaksuutena. Pienemmäl-
lä koolla painot ovat 1,5, 2 ja 2,5 g, 
isommalla 2, 2,5 ja 3 g.

Kaviaarilippoja...

Savage Gear saa mallistoonsa myös 
kaksi lippaa, joista epätavallisem-

▲ Savage Gear tarjoaa tällaisia uutuusvaappuja. Ylinnä Fry ja alarivissä 
vasemmalta Soft 4Play (5 kpl), 4Play Swim&Jerk uudessa värissään, 
sekä kaksi Prey-versiota.
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G Wataya Popper kelvannee niin pikkuhauelle kuin koskitaime-
nellekin. Suussasulava värivalikoima näilläkin.

poikkileikkaus on kutakuinkin pyö-
reä. Naamaan on tökätty syvänne-
levy, joten uimasuoritteet tapah-
tuvat parissa kolmessa metrissä. 
Potku on tavanomaisen voimakas 
ja sitä säestää ontelosta lähtevä 
pikkukuulien sirinä.

Popperitkin alkavat löytää tie-
tään suomalaisten vieherasioihin, 
eikä syyttä, sillä hauen, ahvenen ja 
koskitaimenen pyynnissä niillä on 
sanansa sanottavana.

Wataya Popper (70 mm/11 g, 
6,90 e) on sen kokoluokan kup-
pinaama, että kelpaa ahvenen ja 
taimenen ruokapöydälle. Ui mu-
kavasti vettä pärskytellen ja valkoi-
nen sulkakoukku pyrstössä löyhäh-
dellen. Räminäkuulien soundin en 
usko vedenloiskeen läpi juuri ka-
loille kuuluvan, mutta eipä niistä 
haittaakaan ole.

ta pyrstön lätkytystä kuin pulleammal-
la merkkitoverillaan, ja koska vaapun 
kokokin on kohtalainen, niin haukea 
ja kuhaa kummempaa ei meidän vesil-
tämme kannattane saaliiksi varta vas-
ten hakea.

Wataya Crank (76 mm/21 g, 5,90 €) 
on tavanomainen pullea syvännevaap-
pu, joka suuren turpalevynsä avulla su-
keltaa plusmiinus neljään metriin. Ui 
todella pontevalla potkulla kovaakin 
vauhtia kestäen ja rämisee mennessään.

Myös Crankissa on kerrassaan näyt-
täviä värejä, pääasiassa ärsyttäviä, mut-
ta siteeksi myös luonnolliseen vivahta-
via. Tässäpä oiva kapine veturivaapuksi 
tai sellaisenaan kuha-haukimonttuja 
ruoppaamaan. 

Wataya Minnow (121 mm/18 g, 6,90 
€) on solakan viehesortin edustaja, ku-
ten Minnow-nimiset yleensä. Ei kui-
tenkaan mikään lattakylki, sillä vaapun 

paa kutsutaan nimellä Caviar. So-
lakkalehtisen Caviarin ”erikoisuus” 
piilee rungossa. Kolmesta helmestä 
keskimmäinen on muita isompi ja 
painavampi (volframia). Kun sen lä-
pi porattu reikäkin sijaitsee hiukan 
keskiakselista sivussa, runko muo-
dostaa eräänlaisen kölin ja estää 
lippaa kiertämästä siimaa.

Caviaria saa kolmessa koossa 6, 9 
ja 14 g. Heitto-ominaisuudet ovat 
mainiot eikä uinnissakaan tunnu 
ongelmia olevan. Käynnistyminen 
tapahtuu nopeasti ja herkästi. Tä-
mä saattaisi tarttua hyppysiin vaik-
kapa tunturijärven rannalla ottivie-
hettä rasiasta kaiveltaessa.

Paljon tavanomaisemmin evä-
in lähtee uutuusmarkkinoita val-
loittamaan Savage Gear Rotex, 
jonka pienimmästä koosta tulee 
hakematta mieleen Mepps. Isom-
pienkaan runkomutikat eivät järin 
originelleilta näytä.

Yhtä kaikki Rotex pelaa mai-
niosti, lentää mukavasti ja hyrisee 

pinnan tuntumassa hitaallakin ke-
lauksella. Vieheet väitetään jopa 
koeuitetun tehtaalla, mikä ei lipan 
kyseessä ollessa liene lainkaan ta-
vallista. Punaista, hopearunkoista 
perhokoukkua saa nyhtää irti vaik-
kapa ahventen, harjusten ja rautu-
jen leukaperistä, elleivät taimenet 
ja kirjolohet ehdi ensin. Koot 3,5, 
5,5, 8 ja 11 g.

...ja kynälusikoita

Savage Gear Pencil Prey (8 cm/14 
g) edustaa kielimiesten kust-
wobbleriksi kutsumaa viehetyyp-
piä, jollaisia varsinkin meritaime-
nen kalastajat käyttävät tuulisilla 
rannikoilla pitkiä vastatuuliheitto-
ja havitellessaan. Kynämäisen ohut, 
mutta samalla painavanpuoleinen 

G Rautaista tulivoimaa Abun uutuusviehevalikoimassa edustavat 
Toby Rocket (vas.) sekä lipat (ylhäältä lukien) Droppen Bigeye, Reflex 
Fish, Reflex Wasp ja Droppen Bigeye.

H Savage Gearin uutuuslippoja ja -lusikoita. Vasemmalla ylhäällä ja 
alhaalla Nail-lusikoita, joiden kirjainkoodi kertoo vieheen painon  
(a kevein, c painavin).  Vierellä Pencil Prey ja Fat Pencil Prey sekä  
oikealla lipat Rotex (ylempi) ja Caviar.
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viehe lentää sulavasti tuulta halko-
en ja loiskahtaa kauempana kuin 
mikään normivaappu tai edes mo-
ni lusikka.

Uintiakin Pencil Preyllä on, jopa 
suorakelauksella, mutta etenkin va-
van kärjellä nyittäessä, jolloin sen 
saa loikkimaan viriilejä sivukouk-
kuja ja kiemuroita. Pysäytettäessä 
viehe vajoaa ovelasti väristen.

Vaikka Pencil on suunniteltu ran-
nikkokalastukseen, kukaan ei kiel-
lä käyttämästä sitä koskilla, missä 
pitkät heitot ovat saaliinsaamisen 
edellytys. Kyllä tähän järvitaimen-
kin sopivassa mielentilassa hak-
sahtaa.

Fat Pencil Prey (65 mm/13 g) on 
lihavampi painos edellisestä. Mis-
tään paksukaisesta ei ole kyse, vain 

”Kynän”” etupää on hieman pullis-
tunut.

Uintiin muodonmuutos vaikut-
taa siten, että Fat potkii ja koukkii 
suorakelauksella selkeästi leveäm-
min ja käsialan käyttö on vähem-
män oleellista. Toki pysäykset ja ny-
käykset antavat tähänkin menoon 
lisämausteensa. 

Kummankin Preyn koukku roik-
kuu kahden renkaan päässä, mikä 
vaikeuttaa kalan irtautumispyrki-
myksiä.

Hansenin rannikkolusikoita

OPM Kalastustarvikkeen edusta-
mista tanskalaisista Hansen-lusi-
koista tuli toimitukseen iso satsi 
koeuitettavaa. Yhteistä on solak-
kuus, koska ne on suunniteltu pit-
kiä heittoja vaativaan rannikkoka-
lastukseen. Joukossa on kuitenkin 
monta sopivaa lääkettä myös kos-
kikalojen sylkirauhastoiminnan vir-
kistämiseen.

Hanseneista kenties omaleimai-
sin on Stripper (9 cm/17 g), voi-
makkaasti käyristetty ja takapäätä 

kohden tasaisesti suippeneva lu-
sikka, jolle on ihme kyllä myönnet-
ty jopa patentti. Solakka viehe ui 
pinnan tuntumassa todella leveällä 
potkulla ja akselinsa ympäri pyö-
rähtelemällä, mitään käsialakikko-
ja ei tarvita. Ensimmäinen mittatai-

men tällä on talvikoskesta jo saatu.
Samanlainen eloisuus pätee hi-

lepinnoitettuun Lotus-lusikkaan 
(95 mm/18 g). Vaikka se on hyvin 
solakka, paksuhkosta pellistä val-
mistettu heittorauta, uinnin ilmet-
tä eivät pitkäheitto-ominaisuudet 
ole onnistuneet tuhoamaan. Erikoi-
seksi vieheen tekee sahalaitaisuus, 
millä tosin ei liene uintiin suurta-
kaan vaikutusta. Myyntiargumentit 
ovat eri asia.

Samanlaisen sahareunuksen on 
saanut Sealand (7 cm/14 g), solak-
kuudeltaan Toby-luokkaa edusta-
va lusikka. Sisäpinnaltaan voimak-
kaasti koverana se ui ilmeikkäästi 
potkien ja koukkien jopa suorake-
lauksella. Värit hilevoittoisia.

Hansen Pilgrimistä (6 cm/10 g) 
tulee mieleen vääjäämättä norjalai-
nen lohilusikkasuosikki Möresilda, 
jota Rapala nykyään isännöi Blue 
Fox -tuotemerkin alla. Eikä ihme, 
sillä eroa ei juurikaan ole.

Myös Pilgrimin koreografiaa kel-
paa katsella, vaikka ihan yhtä len-
nokasta se ei ole kuin Sealandilla. 
Kannattaa tarjoilla pyhiinvaellus-
matkoilla jalokaloille niin seisovissa 
kuin erityisesti virtaavissa vesissä.

Fight (76 mm/18 g) muistuttaa 
edellistä, mutta on hieman jyke-
vämpää tekoa ja pitkäheittoisempi. 
Jos vastaranta tuntuu olevan liian 
kaukana, kannattaa kokeilla tällä.

Flash (10 cm/20 g) on malliltaan 
Lotuksen kaksoisveli, mutta ilman 

▲ Hansen-lusikat sopivat pitkiä 
heittoja vaativiin kalapaikkoihin.  
Vasemmalta: Sealand, Fight, 
Stripper, Lotus, Flash ja Pilgrim.

F Herkkuja taimenelle ja hauelle. 
Vasemmalta Magic Minnow  
Great Heron (2 kpl), Westin Deep 
Runner, Westin Jerk ja Westin 
Mini Jerk.

▼ Kinetic Waterspeed -sarjan uutuusvaappuja. Pystyrivissä ylhäältä 
Rocket Diver, Trosa Special ja Ultra Zig Zag. Vaakarivissä vasemmalta 
Super Lucky, Lucky Strike, Buggi, Quick Tail ja Pop Tiger.
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sahareunusta. Se on lisäksi taivu-
teltu paljon maltillisemmin, joten 
uinnista on saatu selvästi rauhalli-
sempi, mikä kiinnostaa kylmän ve-
den taimenia yllättävän usein.

Kaikilla Hanseneilla koukut ovat 
laadukkaat ja ripustettu kahdella 
vieherenkaalla.

FairPointin uutuudet 

Tanskalaislähtöisiä ovat myös Ki-
neticin vieheet kuten taimenlusik-
ka Magic Minnow Great Heron. 
Maahantuontia hoitelee FairPoint 
Outdoors Suomi.

Kevennettyihin lusikoihin lukeu-
tuva solakka heittotykki ei isoja in-
novaatiota vieheteollisuuteen tuo, 
onpahan kuitenkin ilmavasti sin-
gahteleva ja nätin näköinen viehe 
taimenen rannikko- tai jokikalas-
tukseen, toki moneen muuhunkin 
käyttöön. Kokoja saatavana kaksi, 
18 g/8 cm ja 22 g/8,5 g.

FairPointin ohjelmaan kuulu-
vat myös ruotsalaislähtöiset, tosin 
nykyään kai suhteellisen kaukana 
Pohjoismaista valmistettavat Wes-
tinit, uutuutena näpsäkät Westin 
Jerk (12 cm/53 g ja 12 cm/58 g) ja 
Westin Mini Jerk (10 cm/32 g).

Mini Jerk sekä isommasta koosta 
kevyempi versio ovat hitaasti up-
poavia (suspending), painavampi 
hiukan nopeammin vajoava. Kaikki 
kuitenkin soveltuvat parhaiten ma-
talien vesien kalastamiseen. 

Itse ennätin koekäyttää Westin 
Jerkiä jo viime syksynä lupaavalla 
menestyksellä.

Westin-suvun kantaäidistä Jät-
testä on tehty 12 cm/23 g syvänne-
versio nimeltä Westin Deep Run-
ner. Topakasti potkiva ja jonnekin 
viiden metrin hujakoille sukeltava 
pötkylä on taattua tavaraa niin ha-
uille kuin isommille kuhillekin, heit-

tämällä tai vetämällä.
Samaa kohderyhmää kannat-

taa lähestyä Kinetic Waterspeed 
Rocket Diver -vaapulla, joka on so-
lakahko, isoturpainen räminävatsa. 
Viimeistely on hienoa ja potku lais-
kan laveaa. Kokoa kelluvalla muo-
vipulikalla on 12 cm/24 g.

Waterspeed Trosa Special (15 
cm/31 g) kuuluu matalakulkuis-
ten vaappujen kerhoon. Jos mal-
lin väittää muistuttavan Bomberia, 
ei paljon metsään mene. Kiinalai-
sen hieno pinnoite tekee vaapus-
ta myyvän näköisen, eikä mikään 
estä haukeakin tarttumasta tarjo-
ukseen.

Waterspeed Quick Tail (7 cm/9 
g) muistuttaa reippaasti Rapalan 
Tail Danceria. Vahvapotkuinen 
rämistelijä sukeltaa ongelmitta 
pariin metriin, mutta tuntuu ole-
van hiukan arka kovemmille kyy-
deille.

Eikä ihan ilman jäljittelyn pai-
nolastia selviä Waterspeed Ultra 
Zig Zagkaan (11 cm/14 g). Tämän 
suunnittelija lienee pyöritellyt va-
semmassa kädessään Rapala 
Jointedia. Vaappu ui esikuvansa ta-
voin aggressiivisesti vengurrellen 
noin metrin syvyydessä ja lähettää 
vielä vienot kuularapinat kaupan-
päällisiksi – sitä ei Rapala tee.

Waterspeed Super Lucky (44 
mm/5 g) ja Lucky Strike (57 mm/5 
g) ovat sarjan UL-vaappuja ahvenil-
le ja jalokaloille. Pönäkämpi Super 
Lucky ui oikein huomiota herättä-
vällä potkulla eikä selkävaivaista 
muikkua muistuttava Lucky Stri-
kekään paljon huonommaksi jää, 
joskin tuntuu olevan hiukan vauh-
tiherkempi. Uimanäytteensä mo-
lemmat antavat vesiekosysteemin 
pintakerroksessa.

Waterspeed-sarjaan kuuluu 

Putkiperhotiedettä
L Helsinkiläinen Rento Trading Oy on ottanut ohjelmaansa englantilaisläh-
töiset, maailmalla huomiota herättäneet Tubeology-putkiperhot.

”Tubeology on perhokalastajille ja virvelimiehille suunnattu tuote, jossa 
yhdestä putkiperhosta pystyy erilaisten osien avulla muokkaamaan joko ta-
vallisen coneheadpainotetun perhon tai heittoperhon virvelikalastajille eri-
laisten painojen ja lipan ansiosta”, Esa Jääskeläinen Rento Tradingilta kertoo.

Muunneltavuus perustuu putkiperhon rungossa olevaan kierteeseen, joi-
hin eri osaset voidaan kiinnittää. Parhaimmillaan perhoista saadaan jopa yli 
10 g painoisia eli erittäin helposti heitettäviä ja syväkulkuisia.

Lisäosana tarjotaan perhon etupuolelle kiinnitettävää Mepps Aglia -mallis-
ta lippaa, joka ei kuitenkaan pyöri kovin herkästi, mutta auttanee ääntelyllään 
perhoa erottumaan ainakin sameammissa vesissä.

Tubeology-tuotteita on myös rakennussarjoina. Maahantuoja sanoo pai-
nottuvansa enemmän valmiisiin, virvelikalastajille suunnattuihin perhoihin ja 
lähetti esittelyyn kymmenkunta valmispakkausta, joissa kussakin on 5–6 per-
hoa, Kamasan-koukut, pussillinen erivärisiä ja -kokoisia conehead-vaihtopäitä 
sekä 15 cm suikale muoviputkea. Putki toimii siimanohjaimena pujotettaessa 
siimaa perhon rungon lävitse.

Monipuolinen mallisto käsittää sidoksia tyypillisistä lohi- ja taimenper-
hoista haukiperhoihin. Nimistä vaikkapa Woolly Bugger, Sunray Shadow, 
Zonker Tube ja Ally’s Shrimp kertovat perhojen parissa puuhastelleille, mis-
tä on kysymys.

Perhopakettien hinta on n. 28 € ja valikoimissa on 20 vaihtoehtoa. Todella 
mielenkiintoinen ja erilainen lisä viehemarkkinoille!

Lisäksi Rento Trading tuo Dragon-jigipäitä, jotka ovat laatukoukkuihin 
valettuja ja monessa tapauksessa kylkeen merkityllä painolla varustettuja. 
Mallisto käsittää peräti lähes 200 erilaista painovälillä 0,8–200 g.

G Sölvkrokenin uusia: Vasemmalla 2 Pirat-lusikkaa ja oikealla turska-
pilkin mallinen Jensen Pirken.

Tubeology-perhopakkauksia. Huomaa kunkin pakkauksen  
mukana tuleva lajitelma erilaisia  painopäitä (conehead).  
Ylhäällä erikseen myytäviä rakennusosasia nikkareille.

Tubeology-putkiperhon voi halutessaan varustaa vaikka lipalla, 
jonka kokoamiseksi tarvitaan kuvan alaosassa näkyvät kolme 
osasta.  Yläpuolella valmiiksi koottu viehe.
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myös kaksi kuppinaamaista perus-
popperia, 11 cm/38 g Pop Tiger ja 
55 mm/7 g Buggi, jota somistaa 
peräkoukun höyhentupsu. Ja rä-
minää riittää, jos sitä nyt kalat ve-
denloiskeen läpi kuulevat.

Norjan ja Amerikan tuliaisia

Norjalaisen viehevalmistuksen lip-
pulaiva Sölvkroken keskittyy jalo-
kala- ja merivieheisiin, joista esi-
merkkinä tässä naantalilaisen Jani 
Ollikaisen maahantuomat Pirat ja 
Jensen Pirken.

Pirat on leveähkön peruslusi-
kan mallinen, U-taivutettu viehe, 
jonka pituus-painosuhde on sel-

lainen, että kaukana loiskahtaa. 
18 g/55 mm ja 30 g/73 mm lät-
kät on nimittäin väännetty peräti 
kahden millin pellistä. Silti uinti 
on eloisaa jopa hitaahkolla ke-
lausvauhdilla. Parhaimmillaan jä-
meräkoukkuinen Pirat on leveitä, 
syviä ja vuolasvirtaisia lohijokia 
kalastettaessa.

Jensen Pirken (16 g/6 cm) tarjo-
aa edellisen tavoin heittopituuksia, 
joista vaapunviskojat voivat tuskin 
uneksia. Pilkkimäisen ohut, vain aa-
vistuksen taivutettu runko ei kyke-
ne loihtimaan virtuoosimaisia uin-
tikoukeroita, mutta vavan kärjen 
nykäyksillä asiaa voi auttaa. Ran-

nikkokalastuksen lisäksi Pirkeniä 
voi kokeilla virtavesissä sekä tie-
tysti pilkkinä.

Ollikaisen ohjelmassa ovat 
myös maineikkaat amerikkalaiset 
Mann’s-vaaput, joista esittelyyn 
saimme mallit Stretch 15+ (115 
mm/21 g) ja Stretch 20+ (115 
mm/25 g). Syvännelevyllä varus-
tetuista, voimakkaasti rapisevista 
vaapuista 15+ erkanee veteen pu-
dottuaan 15 jalan eli 4,5 metrin ja 
jälkimmäinen 6 metrin syvyyteen, 
parhaimmillaan. Uinti on voimakas 
ja vauhdinsieto hyvä, joten kuha ja 
hauki saavat ainakin varautua tap-
pioihin.

Matalauintisemmasta Stretchistä 
on yllättäen saatavana sekä kaksi- 
että kolmekoukkuinen versio.

Lunkermania

Lunkermania on vuonna 2010 pe-
rustettu suomalainen kalastusvä-
linemerkki, joka keskittyy peto-
kalavieheisiin. Vaikka vieheet on 
saatekirjelmän mukaan testattu 
Suomessa, ne valmistetaan Kiinas-
sa.

Perusheittoon maahantuoja 
tarjoaa Long Minnowia (12 
cm/15 g), joka on kauniisti vii-
meistelty ja laadukkailla koukuil-
la varustettu, mutta malliltaan 
niiiin tavanomainen. Olisiko täs-
sä Bomber keksitty noin 150. ker-
ran uudelleen? Toki viehetyyppi 

Vaaputtava jigi
L Kalastuskolmion edustamista ranskalaisista DelalanDe-jigeistä on löyty-
nyt mielenkiintoinen lötkö Suomeenkin tuotavaksi. Buster Shad (11 cm ja 
13 cm) poikkeaa tavanomaisista kalajigeistä mm. neljän vatsauran, kolmen 
pyrstöreiän ja pyrstön jatkeena olevan viiksen perusteella.

Buster Shad soveltuu niin pohjapainojigaukseen (dropshot) kuin heittämi-
seen painopään kanssa. Rakenteensa ansiosta jigi vaappuu paljon tavallista 
eloisammin jopa suoraan kelattaessa. Pyrstöreikien ideana on, että niihin voi 
halutessaan pujottaa pienen räminäkapselin, jos nyt kuvittelee sellaisesta 
jotain hyötyä olevan.

DelalanDe-jigeillä on ilmettä perusjigiä enemmän.

Hauet ja kuhat saattavat pitää 
näistä. Vasemmassa pystyrivissä  
Mann´s Stretch 20+, Mann´s 
Stretch 15+ (2 kpl), Lunkermania 
Deep Long Minnow ja Lunkerma-
nia Long Minnow (2 kpl). Oikealla 
Kuha Jakkeja ja alinna Jakki  
Painouistin.

Lunkermanian vaaput soveltuvat erityisesti hauen ja kuhan huijaamiseen.  
Vasemmalta Deep Long Minnow ja Long Minnow.
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on kannuksensa ansainnut, joten 
kyllä tämänkin version voi siiman 
päähän sujauttaa, kun uinti tun-
tuu olevan ihan hervotonta vään-
telehtimistä.

Deep Long Minnow (12 cm/17 
g) on syvännelappuinen versio 
edellisestä ja uintikuvioiltaan nor-
maalimpi. Vatsassa kolisee melkoi-
sesti ja vaikuttaa siltä, että sisuksiin 
olisi rakennettu jonkinlainen pit-
käheittosysteemi. Ainakin heitto-
ominaisuudet ovat kummallakin 
vaapulla mainiot. 

Hinta molemmilla 8,90 €.

Kuha Jakki

Santico Trading Oy:n viehemerk-
ki Jakki saa nimikkovaapun myös 
kuhalle. Kuha Jakki on pulska sy-
vännepulikka (7 cm/17 g). Iso tur-
palappu auraa muovimutikan par-
haimmillaan noin neljään metriin. 
Tehokas ja kuuluva potku, hyvä 
vauhdinsieto, kohtalainen kuulan-
kalke sekä hieno viimeistely lukeu-
tuvat ominaisuuksiin.

Paitsi vetoon, Kuha Jakki sopii 
hyvin myös heittoon, eikä kuha 
suinkaan ole ainoa värikylläisestä 
suupalasta kiinnostunut eläinkun-

L Turkulainen Jorma Vataja on 
varmaankin yksi tavoitelluimmis-
ta miehistä kalastusalalla. Kyse 
ei kuitenkaan ole mistään poika-
mieskilpailusta, vaan tavoittelijoi-
na ovat niin suurten kuin pienten-
kin maahantuojien ja valmistajien 
edustajat.

Jorma nimittäin on jatkuvasti 
kasvavan Motonet-ketjun kalastus- 
ja vapaa-ajanosastojen sisäänosta-
ja, jonka merkitys ja arvostus on vii-
me vuosina kasvanut lujasti.

Kahdeskymmenes Motonet-
myymälä avataan keväällä Seinä-
joelle ja syksyllä on vuorossa Kotka. 
Pääkaupunkiseutu on jo valloitet-
tu, samaten suurista kaupungeista 
mm. Tampere, Oulu, Lahti, Kuopio, 
Jyväskylä, Lappeenranta, Joensuu, 
Rovaniemi...

Mutta mitä ihmettä on tapahtu-
nut, kun Turun suunnassa aloitta-
nut autotarvikekauppa mainostaa 
itseään nykyisin kalastavan ihmi-
sen tavarataloksi?

”Kun tulin 13 vuotta sitten Mo-
tonetiin töihin, täällä ei myyty edes 
onkivapoja”, muistelee Jorma Vataja.

Hän lupasi silloisille omistajille 
muokkaavansa Motonetistä Suo-
men johtavan kalastustarvikeket-
jun, jos siihen annetaan mahdolli-
suus. Lähelle tavoitetta on jo päästy.

Erikoista on, että suurimmat 
Motonet-myymälät on sisustettu 
niin, että asiakas astuu ovesta en-
simmäisenä nimenomaan laajalle 
kalastusosastolle ja joutuu kävele-
mään sen läpi muiden hyllyjen luo.

Kymmenien tuhansien vieheiden ostaja

”Suurin osa asiakkaistamme on mie-
hiä ja me haluamme heidän tutustu-
van ensiksi laajaan kalastusvälinetar-
jontaamme. Aluksi asiakkaat ostivat 
esimerkiksi vieheitä heräteostoksina, 
mutta nyt meille tullaan varta vasten 
kauempaakin ostamaan kaikkia kalas-
tukseen liittyviä välineitä.”

Koska suurin osa urheiluvälinekau-
poista heitti jo viime vuosituhannen 
loppupuolella kalastuksen ulos myy-
mälöistään, alalle tuli tilaa, jonka täyt-
tivät erilaiset halpatavarataloketjut.

Motonet ei kuitenkaan halua olla 
mikään halpatavaratalo, vaan Vatajan 
mukaan erikoismyymälöitä sisältävä 
tavaratalo, joka erottuu sillä, että myy 
merkkitavaraa, tosin suurten määrien 
ansiosta edulliseen hintaan.

”Asiakkaita houkuttavat eniten laa-
jat ja monipuoliset valikoimat ja seu-
raavaksi tärkeintä on, että he saavat 
asiantuntevaa opastusta myymälässä. 
Meillä on koulutettua ja kokenutta vä-
keä neuvomassa joka paikassa ja suuri 
osa kalastuspuolen hoitajista on ollut 
aiemmin erikoiskaupoissa töissä.”

Jorman oma työ on oikeastaan joka 
pojan toiveammatti, sillä siinä yhdisty-
vät pikkupojasta alkanut intohimoinen 
kalastusharrastus ja kasvujohteinen ja 
monimuotoinen välinebisnes. Oma-
kohtainen ote kalastukseen on myös ol-
lut ohjaamassa Jormaa asiantuntevana 
ostajana, sillä tarjontaa riittää. Jokainen 
haluaisi tuotteensa Motonetin hyllyille.

”Tuotteen on tarjottava laatua ja li-
säarvoa ostajalleen, joten olen valmis 
käymään kauppaa myös pienvalmista-
jien kanssa saadakseni valikoimamme 
muita laajemmaksi”, Vataja vakuuttaa.

Toisaalta Motonetissä ei ole tapana 
pitää alennusmyyntejä, vaikka kam-
panjatuotteita on koko ajan houkutte-
lemassa asiakkaita.

”Avovesikalastuksen osalta jatkam-
me keväällä siitä, mihin syksyllä jäim-
me, mutta pidämme esimerkiksi mel-
ko laajaa heittoviehevalikoimaa esillä 
myös talvella.”

Jotta varaston nurkkiin ei jää loju-
maan vain alennuksella kaupaksi me-
nevää rompetta, on sisäänostajan olta-
va ammattitaitoinen ja trenditietoinen.

”Käyn haistelemassa uusi tuulia mes-
suilla, seuraan tarkasti muun muassa 

Erä-lehteä, puhun maahantuoji-
en ja valmistajien kanssa ja lisäksi 
myyjiemme kautta terveiset ja toi-
veet tulevat suoraan asiakkailta.”

Mikä sitten on juuri nyt kalastus-
alalla trendikästä?

”Jigaus laajenee myös järville, 
siellähän ne suurimmat kuhatkin 
kasvavat, ja uudet tyylit kuten pys-
tyjigaus lisäävät suosiotaan. Ras-
kaimpien jerkkien menekki hiipuu, 
mutta nyt nousussa ovat moniosai-
set, erinomaisen elävästi uivat jer-
kit ja niiden pehmoversiot. Sama-
ten erilaiset heittoperhot erityisesti 
hauen heittokalastuksessa. Perin-
teiset vaaput, lusikat ja lipat elävät 
hiljaiseloa, mutta niilläkin on omat 
ystävänsä. Luonnonvärit ovat vie-
heissä lisääntymässä, räikeitä ärsy-
värejä ei enää harrasteta yhtä pal-
jon kuin joku aika sitten.”

Motonet myy vuosittain kym-
meniä tuhansia vieheitä ja niiden 
arvo vastaa noin neljännestä kalas-
tuspuolen liikevaihdosta. Viehe on 
siis edelleenkin suomalaisen mie-
hen lempiostoksia.

Suuresta volyymistä johtuen 
Motonetillä on tarkoitus tuoda va-
likoimaa laajentamaan myös oma 
viehebrändi, joka kantaa nimeä 
Wataya. Tämä japanilainen tuote-
merkki tarkoittaa suomennettuna 
mystistä, salaperäistä. Se, että sa-
na muistuttaa hänen omaa suku-
nimeään, on Jorman mukaan vain 
”sattumaa”.

Seppo Suuronen

nan edustaja. Haukien täsmäuis-
telussa tällaisia myös paljon käy-
tetään.

Jakki Painouistin (8 cm/90 g) 
on syväruoppaaja, jollaisia tarvi-

taan, kun kuhat lymyävät pinta-
pyydysten ulottumattomissa. Siis-
titöinen, herkällä peräpotkurilla ja 
kahdella värikoukulla (!) varustettu 
painokuva pitää kalat varuillaan.

Salmo pukeutuu  
hologrammeihin

Puolalaiset Salmot ovat vakiinnut-
taneet paikkansa koskikalastajien 
vieherasioissa, siitä kiitos kuuluu 
etenkin Hornetille. Pieni, erittäin 
vahvapotkuinen ja mainiosti vir-
taa sietävä muovinkappale on koi-
tunut lukemattomien kirjolohien 
sekä monien muiden koskikalojen 
kohtaloksi, seisovien vesien kasvat-
tejakaan unohtamatta.

Nyt Hornetia muistetaan uusilla 
väreillä, joista useimmat ovat ho-
logrammipinnoitettuja. Samalla 
koukkurustingissa näkyy amerikka-
lainen hapatus, kun etummainen 
on vaihdettu punaiseksi.

Mainittakoon vielä Teno-vaapun 
uutuusväri Real Gobio, joka on nä-
köispainos kivisimpusta. Kukaties 
vaikka kojamo hermostuisi näh-
dessään mätirosvon saapuvan re-
viirilleen.

Valmistajien ja maahan-
tuojien yhteystiedot  
sivulla 82

Salmo-vaapuilla värit muuttuvat entistä koreammiksi, kiitos etenkin 
hologrammipinnoitteiden. Vasemmassa pystyrivissä kahdella alim-
malla on myös pimeähehkuominaisuus. Vaaput vasemmalta ylhäältä  
Salmo Minnow ja 4 kpl Salmo Hornet. Oikeassa pystyrivissä Teno, 
Sting, Executor ja 2 Hornetia.




