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L Mitään uutta ja yllättävää, selkeää yhtä trendiä 2011 uutuusvieheissä ei ole, vaan kaikki uutuudet
ovat ”normaaleja”, noin 15-senttisiä, melko perinteisen muotoisia
jerkkejä, vaappuja tai pehmovieheitä.
Jos yhteneviä piirteitä oikein
hakemalla kaivaa, esille voi nostaa useampiosaisten vieheiden
suhteellisesti korkean määrän. Tämä tosin on ollut suuntauksena jo
useamman vuoden.
Silikoniuutuuksien osuus on
hiukan alhaisempi kuin ennen,
mikä on yllättävää, mutta ei laskultaan merkittävää. Uusia heittoperhojakaan ei tullut kuin yksi,
ja sekin jo 2010:n puolella. Täytyy tosin muistaa, että odotetusta 50–60 mallin uutuusjoukosta
vasta karkeasti 2/3 on saapunut,
ja loput saapuvat jossain kohdassa
kesken koekalastuksia.
Vaikka suuria muutostrendejä
ei löydy, on yksittäisissä vieheissä
sitäkin kiinnostavampia yksityiskohtia ja uutuuksia. Tässä esille
nostetuista 12 viehemallista kiinnostaa, pystyykö Bomber Herky
Jerky kelluvana CTS-mallina niihin samoihin suorituksiin, mihin
uppomallinakin. Onko Motonetin
ulkonäöltään kiinnostavasta täysin uudesta Wataya-viehesarjasta
vesillä mihinkään, ja milloin löytyy
kokokumiselle uudelle SavageGear 4-playlle sen paras olosuhde?
Erityisen hienosti tehdyille vieheille löytyy ainakin aina sympatiaa, ja LGH:n Ukko-jerkkiuutuus on
sellainen parhaasta päästä. Syksyn
koekalastuksista päätellen viehetyyppi on sellainen, että se vaatii
uidakseen apuja vavan kärjen liikkeiltä, mutta millaisia liikkeitä tarkkaan ottaen tarvitaan, se ei selviä,
ennen kuin maaliskuussa syyniin
tulleet tuotantomallit on saatu tositoimiin.
Aidosti ilahduttavaa on nähdä
joukossa myös perinteisiä vaappuja, joita monen viime vuoden jerkki- ja pehmovieheiden rummutuksessa ei aina tahtonut hyllyistä
huomata. Westin Jätte -suurvaappu uutuusvärissään ui ensimmäiset koeuittonsa kalastavasti jo viime syksynä, nyt sen seuraksi tuli
monen sortin Sebileä, täysin uusia

Vuoden 2011 haukivieheuutuudet painottuvat
jälleen jerkkikalastuksen puolelle. Poimimme
eri uutuusmalleista esille kuusi etukäteen
jännittävintä jerkkiä ja kuusi kiinnostavinta
muuta uutuutta, joita kannattaa tarjota hauille
jäiden lähdön jälkeen ja syksystä jouluun.
viehemerkkejä kuten Spro ja klassiselta 15-sentin Nilsultakin uusi väri.
Vaappujen lisäksi uutuuksissa oli
normaalia enemmän haukikoon
perinteisiä (kala)jigejä, kiitos lähinnä Berkleyn uuden jigisarjan ja
laajan Relax-(kuha)jigivalikoiman.
Jigejäkään ei moneen vuoteen ole
merihauestukseen tahtonut kaupasta hihaan tarttua. Kiinnostavaa
on nähdä se ero, mikä haukijigisaaliissa on suhteessa 90-luvun puoliväliin, jolloin puuhaa ensimmäistä
kertaa Suomessa kokeiltiin.
Vertailun vuoksi, muinaisessa
haukijigien koekalastusraportissa (Erä 9–1996) oli kaikkien tuossa

testissä saatujen haukien keskipaino muistaakseni 4,5 kiloa (huutomerkki), kun parina viime vuotena
on testivieheitä retuutettu vuositasolla ”vain” noin kahden kilon kalojen keskivoimalla. Itse tuotteet
eivät 15 vuodessa ole silmämääräisesti muuttuneet, joten miksi
olisivat niiden tehotkaan?
Iso ero tietysti on siinä, että haukijigivertailu tehtiin parissa kuukaudessa kevätaikaan, mutta nyt
pelijaksona on koko avovesikausi.
Kun toisaalta kalaisat, mutta toisaalta keskipainoltaan pienehköt
kesäkuukaudet ja alkusyksy ovat
tilastoissa mukana, vaikea on edes

Kaudelle 2011 kopiointivuorossa on I-Fishin päteväksi yleisvieheeksi
osoittautunut The Duke (keskellä). Ylimpänä Jerk-It Hustler 160 ja
alimpana LunkerMania Big Raptor Jerk.

huippuvieheen yltää kolmen kilon
keskiarvoon.
Klassisia jigejä haastamaan saatiin Mikael Brandtin XXXL-kokoinen
JigWobbler, joka uppoaa pyrstöosa
vauhdissa vipattaen viitosen käyrälle kuin kotiinsa. Innovative Lures on puolestaan yhdistänyt jerkin
muodon ja ulkonäön perinteisen jigin uittotapaan pitkin pohjia.
Olisiko kerrankin niin, että nyt
pääsee työn puolesta toteuttamaan monivuotisen unelmansa,
haukien kalastamisen vitosen käyrän ”kaukaisemmalta” puolelta?
Haukien saaminen matalasta alle
yhden metrin syvyydestä on monena viime vuonna tuntunut niin
kiinnostavalta, että syvässä uivat
isomukset ovat omalta osaltani saaneet valtaosan vuotta uida
rauhassa.
On aina tärkeää ja usein kiinnostavaakin tietää, miten uutuusvieheet kalastustehoissa sijoittuvat
suhteessa vanhoihin menestyjiin.
Niinpä rinnalla kulkee muutama
samoilla säännöillä valittu vanha
viehe. Vertailuvieheiden määrää on
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kuitenkin laskettu kolmeen, koska
vanhoilla mestareilla on uutuuksien kannalta ikävä taipumus joskus
uusia mestaruutensa.
Kalakauden vieheiden sarjassa (kevät ja syksy) vertailuvieheet
ovat Buster Jerk Original koko uuden Wolfpack -värisarjan voimin
(sis. kauden 2011 viisi uutta väriä),
viime vuoden menestyjä Rapala
Glidin Rap GLR-15 sekä kahdeksan
eri mallin haukiperhot kaikki yhteen laskettuna ryhmänä. Lomakauden vastaava yhteenliittymä
”suspit” esittää todennäköisesti –
tai ainakin toivottavasti – vahvaa
settiä osin myös kalakauden puolella.
Keväälle ja syksylle
Bomber Herky Jerky CTS -jerkki: Pintauintiseksi suunniteltu CTS
(Close to Surface) Bomber on ehdottoman kiinnostava jerkkiuutuus, vaikka itse en nykymallia
suurempaa pintauintisuutta kaipaakaan. Kun kaksi viimeistä testiä voittanut hulppea perusmalli
ei tänä vuonna ole edes vertailuvieheenä mukana, tulee olemaan
kiinnostavaa nähdä, mihin kelluva
66–67-grammainen CTS kykenee.
Ensimmäiset koemallit näkyivät
kaupoissa jo 2010 marraskuussa,
mutta aikainen talven tulo aiheutti sen, että tuskin moni on tätä vieläkään päässyt uittamaan.
Innovative Lures Vertical Jerkbait Jiggy Jr -jigijerkki: Kun valmistajan nimi on röyheästi Innovative Lures, sopii myös tuotteilta
odottaa tiettyä kekseliäisyyttä, eikä
uusi jigijerkki ”Jiggy Jr” petä luottamusta ainakaan käsissä hypisteltynä. Miten mahtaa syvemmän
veden hauille maistua jerkki, joka
tarjoillaan jigimäisesti pomputellen pohjan tuntumassa. Entä miten pysyvät kalat kiinni vain yhdessä koukussa? Ulkonäöltään
samanlaisia tuotteita on kahta
painoluokkaa, toinen painaa noin
70 grammaa, toinen 10 grammaa
enemmän.
Sebile Stick Shadd FW -jerkki:
Sebile on maailmanlaajuisesti valtava viehevalmistaja, eri viehemalleja on jopa satoja, mutta jostain
syystä sen maahantuonti Suomeen
on aloitettu vasta 2010 syksyllä.
Ensin niitä toi Eloranta Oy, mutta
isojen poikien valtameren takana
tekemien yrityskauppojen takia
maahantuojaksi ehti vaihtua Pure Fishing Finland Oy, ennen kuin
meri aukeni kannestaan. Joka tapauksessa Sebilen jerkit useissa eri
malleissa (68–134 g) olivat kotimaisille petokaloille haastavia uitettavia, koska useimmat niistä uivat
kuin naulat, ja vain kaikkein suurin
72

koko tekee herkullista, melko helppoakin uintiliikettä. Muiden mallien ykköskohdelajina taitavat olla
lämpimän veden suuret petokalat.
Motonet Wataya (128 g, 21 cm)
-katkojerkki: Eräs kiintoisimmista
uutuuksista on Motonet-ketjun
teettämä ja maahantuoma Wataya-viehesarja. Tämän suuremman
mallin kohdalla (127–128 g) on onnistuttu nykypäivään harvinaisesti
uudentyyppisen vieheen luomisessa niin värityksessä kuin muotoilussa. Upeiden, eksoottisten luomuvärien sopivuus kotimaisen hauen
ruokalistaan jää nähtäväksi, mutta
joka tapauksessa innostava mallisarja.
LGH Ukko -jerkki: Kun viehevalmistajana on legendaarinen LGHUistin, firman johdossa Jarmo Rapala ja vieheen suunnittelijana ja
maalaajana huimana taiturina ja
perfektionistina tunnettu Janne
Koivisto, kohdistuu uuteen Ukkojerkkiin (70–71 g) jopa poikkeuksellisia onnistumisen odotuksia.
Tämän olen ainakin itse tulkinnut
syyksi siihen, että keskustelupalstoilla velloo juuri tästä jerkistä tunnepitoista kuohuntaa.
Ukosta pääsimme uittamaan ensimmäisiä protoja jo syksyllä, ja silloin vieheen kalastavan uittamisen
solmu ei täysin auennut (vaikka kalaa kyllä tuli). Osasyyllisiä olivat jerkin sisällä joskus jumittavat kuulat,
joita talven aikana säädettiin tuo-
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Wolfpack-sarjan (suom. susilauma) Buster Jerkit aloittavat 2011
vertailuvieheinä koko värivalikoiman voimin. Yhteensä värejä on
nyt jo 23.

tantomalliin uusiksi. Viimeistelyltään sekä ulkonäöltään LGH Ukot
ovat kiistatta joukon kauneimpia
ja niitä on ilo hypistellä pelkästään
kädessä. Myyntihinta tälle taideteokselle liikkuu parin kympin korkeammalla puolella.
Jerk-It Fastwood (foliomalli)
-jerkki: Foliopinnoitettu Jerk-It
Fastwood (73–76 g) aloitti testitaipaleensa alun perin jo syksyllä
H Bomber Herky Jerky CTS.

2008. Kohdalle sattui silloin loistava ajankohta, jolloin parin koeviikon aikana Fastwood toimi äärimmäisen hyvin isolle kalalle, jopa
paremmin kuin mikään kokeilemani muu jerkki. Mallia kuitenkin
muutettiin lakkapinnan kestävyysongelmien takia, ja paras kalastavuus katosi hetkiseksi. Lyhyiden
jo syksyllä tehtyjen koeuittojen
perusteella uudet 2011 foliomal-

lit tuntuvat kalastavuudessa palanneen parin vuoden takaiselle
tasolleen, värit ovat upeita ja kestävyyskin tuntuu hyvältä. Erittäin
kiinnostava uutuusmalli!
SavageGear Soft 4play
Swim&Jerk 19 cm -pehmovie-

he: Muutaman vuoden takaisen
4-playhuuman muistavat varmasti kaikki viehettä silloin kokeilleet.
Sekä alkuperäinen leukalapullinen
että varsinkin laputon Jerk-versio
viehättivät haukia avausvuonna hakkaavalla uinnillaan todella

G Innovative Lures Vertical Jerkbait Jiggy Jr.

hyvin. Kalatahti jatkui vielä seuraavinakin kausina, mutta katosi
lopulta vasta erilaisten samalla nimellä kulkevien sivumallien matkaan.
Uusi läpipehmo Soft 4-play (63
g) on yksikoukkuisenakin erittäin

G Sebile Stick Shadd FW.

uskottava ilmestys, niin erilainen ja
silti selvän hyvä on sen uinti riittävän hitaasti kuljetettuna. Alkuperäiseen tätä(kään) ei pidä sekoittaa, mutta huippupeli muista syistä
saattaa silti olla kyseessä.
Sebile Acast Minnow MR
-vaappu: Edellä mainitun Sebile-viehemerkin uutuusvaappuja
edustamaan nostettiin käsissä pätevimmän oloisina kyttyräselkäiset
Acast Minnow -vaaput (41 g), mutta muitakin vaappumalleja tehtaalta on mukana. Olemus on jotenkin
pirteän erilainen normivaappuihin
verrattuna, ja toisaalta, kuinka moni nykypäivän suurhauki on ylipäätään nähnyt elinaikanaan tavallisen
vaapun? Kahdessa koevieheessä
koukut olivat erikoisesti erilaiset,
toiset galvanoidut kirkkaat ja toiset tummat, mutta molemmat kuitenkin huipputerävät.
Mikael Brandt JigWobbler
XXXL -painopäävaappu: Lisää
maailmanuutuuksia kehiin, eli

G Motonet Wataya.

G LGH Ukko.

H Jerk-It Fastwood.

H Savage Gear Soft 4play Swim&Jerk 19 cm.
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Mukana myös

G Sebile Acast Minnow MR.

G JigWobbler XXXL.
▼ Spro Sports Professionals PikeFighter Triple
Jointed.

▼ Hauki-Jakki.

taannoin Erä-lehdessäkin esitellyn
JigWobbler-jigivaapun uusi suurkoko (93–94 g). Kuten nimestä ja
yllättävän suuresta painosta voi
päätellä, tällä ei alle viiden metrin syvyisiä paikkoja oikein pysty
edes kalastamaan, niin nopeaa on
vieheen pohjaan painuminen. Toisaalta hitaasti virtailevan, 7–9 metriä syvän salmen kalastamiseen se
saattaa erikoistyökaluna olla täydellinen, varsinkin kun pohjavirta
pistää pyrstöön lisää kaivattua vipinää. Innovative Luresin Jiggy Jr saa
syväpaikkojen ruoppaamiseen kotimaasta erittäin kovan haastajan!
Jakki Hauki-Jakki -puskauistin: Hauki-Jakki (60–61 g) on muodoiltaan jokseenkin suora kopio
parin vuoden takaa ”puskaviehe”
Islure RunkKarista, mutta vaapun
mittoja on paisutettu kaikkiin
suuntiin massiivisemman hahmon
luomiseksi. Yhdistävänä tekijänä
on kalaopas Kari Hokkanen, joka
tunnetusti käytti tai käyttää kumpiakin malleja. Ero entiseen on
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▼ Quantum Specialist Tri Burner.
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siinä, mihin osoitteeseen myyntirahat menevät. Joka tapauksessa
Jakin megapallukka näyttää hahmona uskottavalta.
Tarina ei vielä kerro, onko se parhaimmillaan 50–100 cm vedessä
kuten esikuvansa vai hiukan syvemmässä, esim. 3–4 metrin penkanreunoissa. Me kerromme tämänkin asian myöhemmin tänä
vuonna.
Spro Sports Professionals PikeFighter Triple Jointed DD -syvännevaappu: Uutta valmistajamerkkiä edustaa vaatimattomasti
Spro Sports Professionals nimellä aloittava valmistaja/viehesarja,
jonka eri malleista nostamme näyteikkunaan hauskan luihuilmeisen
ja kolmiosaisen PikeFighter-syvännemallin (52–53 g). Kaikista noista
nimistä voi kokemuksella päätellä
(ja aivan oikein), että kyseessä on
silkkaa kiinalaista halpista edustava setti, mutta kohtuullisen hyvänlaatuinen.
En yllättyisi, jos tämän sortin hal-

Vuoden 2011 uutuusmalleja tai
värejä: Westin Jätte 230 mm (101
g) Floating, Westin Jätte 170 mm
(47 g) Floating, Westin Jätte 170
mm (40 g) Floating, I-Fish The Hitman (88 g), I-Fish The Guide (65
g), I-Fish The Vicar (61 g), Sebile
Koolie Minnow BLR FW (42 g)
Floating, Kjelle Lundberg Stalker, ERC Hellhound 6” (Hell Puppy), Janne Koivisto Black Eye, Ultimatebaits.fi Diablo Jerk 15 cm
(75 g), SPRO Sports Professionals
Swimbait BBZ-1 Slow Sink & Floater (Bill Siemantel Signature),
SPRO Sports Professionals PikeFighter Triple Jointed (Hank Simonsz Signature Series), Jerk-It
Hustler 160 (70 g) Slow Sinking,
LunkerMania Big Raptor Jerk
(75 g), Nils Master Invincible-F
15 cm (30 g), heittoperhot (kahdeksan mallin keskiarvosaalis),
Rapala Glidin’ Rap GLR-15 (vm.
2010), Strike Pro Buster Jerk 75g
(Wolfpack Series 2010–2011) ,
SavageGear 4play Herring
Swim&Jerk 19cm Slow Sink (52
g), Storm Deep Mag Thunderstick
MF-13 (DMAJM13465), Eumer Pike Tube (noin 20 g), Eumer Pike
Tube (noin 15 g), Wobbleri Partasuti (model 2010), I-Fish Pike
Fly (model 2010), Magic Minnow
MonsterFly (model 2010), Abu
Garcia Hairy Killer (model 2009),
Pertti Kanerva Karvakilleri (model
2010), Pertti Kanerva Protokilleri
(model 2010).

pis osoittautui myös kalastavaksi! Mallit DD ja PikeFighter Triple
Jointed edustavat molemmat Hank
Simonsz Signature Series -sarjaa.
Quantum Specialist Peter
Biedron Tri Burner -katkovaappu: Toisenlaista lähtökohtaa edustaa (Zebcon) Quantum Specialist
nimellä myytävä omintakeinen Tri
Burner -vaappu (76 g), jonka taustalla on saksalainen alan tekijämies
Peter Biedron.
Aivan uudenlainen kulmikkaaksi viimeistelty muoto, mainostettu
hitaan liikkeen Slomo Concept ja
myös myyntipakettiin näyttävästi
mukaan tuotu henkilötakaus aiheuttavat sen, että tähän katkovaappuun syntyy heti paremman sortin
luottamus. Hyvät koukut, vahvat
renkaat ja neljään kohtaan vaihdettavissa oleva vetopiste viimeistelevät vaikutelman prosuunnatusta tuotteesta. Kuinka kalastavasta
sellaisesta, sitä emme aivan vielä
pysty sanomaan.
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