Kaksi tusinaa
kapuloita kesähauelle
ARTo Kojo

L Lomakauden (1.5.–30.9.) haukivieheissä silmiinpistävää on kiinnostavien uusien mallien määrä,
mutta yhtenäistä uutta suuntausta ei ole havaittavissa. Tosin 25 esiin
nostetusta vieheestä moniosaisia
on peräti kymmenen.
Ryhmään sijoittuvat myös kaikkein kiintoisimmat uutuudet. Kuinka LunkerManian uudet katkokalat
suhtautuvat Motonetin Watayan
pienempiin (57 g), värikkäisiin ”korallikaloihin”? Voittaako alkuperäinen Sebilen tekemä katkoluikero
Stormin kopion vai onko eroa ol-
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Kesä on vilkasta aikaa kalastuksessa, joten
lomakauden kiinnostavimpaan tusinaan on
poimittu 25 viehemallia. Vaikka jerkkejä on niistä
suurin osa, merkkejä on aistittavissa perinteisten
vaappujen paluusta takaisin muotiin.
lenkaan? Kuinka pärjäävät (lähinnä Stormin) pehmovieheet tänä
vuonna?
Pienet jerkitkin ovat innostavia
uutuuksina, koska niitä on todella
mukava vippailla kevytvavalla kesäkuun tai elokuun hauille ja nii-
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den poukkoava, vilkas uinti noihin aikoihin myös kalastaa hyvin.
Uutta on Abu Garcian Rocket-pikkujerkkien koko sarja sekä Salmo
Sweeper -jerkistä sikarin kokoinen
versio, itse asiassa kaksikin. Rocketjerkin rinnalla markkinoille tuli

myös pintaviehe Rocket-popperi.
Vaapuista Nilsun 12-senttinen,
joka takavuosina oli kotimaisista
perusvaapuista varmastikin saalisvarmin, on mukana uudessa värikuosissa ja kolmella rinnakkaisella,
pintapuolisesti samalta näyttävällä mallilla. Tulee olemaan kova kisa
siitä, voittaako klassinen normimalli vai syvemmälle sukeltava vai villikorttina pinnassa kelluva.
Lähinnä venäläisten pyynnöstä Nilsun Trolling-lusikkasarjaa
on jatkettu kahdella ”heittokoon”
mallilla. Ulkonäöstään huolimatta

kaikki kolme Trollingia on suunniteltu niin, että ne kestävät kovaakin vetoa. Kuinka hauki taas tuntee
niihin vetoa, sen näemme vesillä
myöhemmin.
Muita kiinnostavia lusikoita ovat
mm. Kopsun uudet mallit, joista lupaavampi osa vielä odottaa testipenkkiin saapumista, ja väreiltään
ja olemukseltaan peruspätevä norjalainen Paravan Trönderskjea, joka sai kovaa kyytiä jo syksyllä. Trönderskjean rasitteena on pieneltä
osin nimi, koska eihän tuollaista
ilman mallipakettia osaa kaupasta
kysyä kadonneen tilalle.
Westin-jerkistä ja Salmo Sliderista on ilmaantunut muutama uusi
väri, joilla lähinnä muistutetaan, että olemassa ollaan. Hyvältä näyttäviä ovat, mutta eivät mullistavia.
Kiinnostavampi on Zebco Quantum Specialist Belly Dancer, joka
vaikuttaa hyvin heitettävältä ja komiasti lenksuttavalta pätövaapulta.
Ideanikkarina on häärinyt nimimies
G Vasemmalla
Nils Master 12 cm
Invinciblen kolme
mallia, oikealla
Shallow Jakkeja.
F Nils Master
Trolling.

H Pienin tähän
testiin – ainakin
toistaiseksi – osallistuva viehe on
SavageGear Soft
4play Swim&Jerk
9,5 cm, joka painaa
tarkasti punnittuna
järisyttävät 8,12 g.

Peter Biedron.
Rapalan Clackin Rap on saanut
isomman koon, joka haukien kansaa kiinnostaa varmasti jossain
kohdassa vuotta ja punamusta
kuultoväri kiinnostaa myös kalastajaa.
Bete Suurkala-Lotoksi nimetty
kookas lippauistin on riittävän pienikokoinen, että sen kehtaa laittaa
perukkeen päähän ihan pienelläkin
metsälammella tai -järvellä. Erikoista tässä lipassa on se, että sen lehti
ei (ilmeisesti tarkoituksella) pyöri
tanakan varmasti kuten Lotto-lipoilta on totuttu näkemään, vaan
se saattaa joskus jopa matkustaa
vaaksan täysin pyörähtämättä. Tämä luo lipan runkoon holtittomalta
näyttävän uinnin.

Samalla tavalla holtitonta uintia
näkee kaksilippaisessa Savage Gearin DP (Double Propulsion) -lipassa,
mutta vääjäämättä tulee mieleen,
että siinä pyörimättömyys ei ole
välttämättä tahallista. No, nollilta
lähdetään kaikilla vieheillä, kalat
päättäkööt loput.
Lomavieheiden vertailussa mukana kulkevia aiempien vuosien
vertailuvieheitä on tänä vuonna
vain kolme. Tässä joukossa tehtiin
yleistystä laskemalla yhteen isojen ja pienten ”Suspi-jigien”” saalis ja käyttökerrat sekä jakamalla
mallien määrällä. Koska Suspeissa on mukana myös 2011 uusia
värejä, näillä väreillä saadut kalat lasketaan myös niille itselleen
eduksi.
Muut kaksi kesäajan verrokkia
ovat jo viime vuonna erinomaisesti
pärjännyt puolalainen Siek-M Glapy Suspending-mallina sekä klassikkojen klassikkona Bete Krokodil
-lusikasta 23 g koko. Vuoden lähtökokoonpanossa merellistä sinistä väriä on mukana kaksi eri sävyä,
BSF ja SV, ja kesän sisävesipäiviä
varten myös yksi vihreä-hopeinen.
Pienenä hienosäätönä tehtiin
myös se, että lomakauden vieheiden loppusaaliiksi lasketaan joulukuun yhteenvedossa vain mainittuna loma-aikana (1.5.-30.9.) saadut
kalat. Näin voittajaksi kohoaa se
viehe, joka saa omimmassa käyttöympäristössään eniten kalaa.
Viime vuoden vastaavassa testissä mukaan laskettiin myös ne
kylmän kauden kalat, joita oli saatu näillä vieheillä hiukan ennen tai
muutaman viikon jälkeen varsinaista lomakautta.
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Kiinnostavia
vieheitä kesäkeleille
Nils Master Trolling -vetopelti:
Jo viime vuonna Nilsulta tuli iso
15-senttinen ja 45-grammainen
Trolling-lätkä (31–38 g) ja nyt siihen on saatu värejä lisää sekä kaksi
pienempää mallia. Keskikoko (31–
32 g) ja pienin (18–19 g) vaikuttavat paitsi vetoa kestäviltä, myös
mainioilta heittovieheiltä. Tarve
ja tilaus uuteen viehetyyppiin on
tullut tällä kertaa Venäjältä. Vaikka
kyseessä on metalliviehe, keskinäiset painonvaihtelut ovat suuria, eikä yksikään näistä lusikoista paina
nimellispainoaan, vaan kaikki jäävät alle.
Nils Master Invincible 12 cm ja
Jakki Shallow -vaaput: Innostavin
Nils Master -uutuus ainakin itselleni on vanhasta kunnon 12-senttisestä Invinciblestä tehty mallisarja.
Viime vuonna esitellyn näyttävän
hälyvärin kuviot löytyvät nyt perusnilsusta (24 g), syväuintisesta DRmallista (24 g) ja Shallow-mallista
(13 g). Varsinkin Shallowiin itselläni
on kova luotto, ei niinkään matalakulkuisuuden, vaan herkemmän
uinnin takia. Sen haastajaksi nostettiin ”Saaristomerelle suunniteltu” vaappu Jakki Shallow (17 g),
jonka hahmo näyttää hauelle melko ohuelta, mutta värit loistavilta
ja olemus varsin käyttökelpoiselta
▲ Uusia haukilippoja, vasemmalla DP Spinner #5 -tuplalippa
sekä Panther Martin 20, oikealla
Bete Suurkala-Lottoja.
◀ Quantum Specialist Belly
dancer.

▼ Uudet pehmovieheet ylhäältä
Storm Live Kickin’ Shad, Live
Kickin’ Minnow ja Soft 4play
Swim&Jerk 13 cm.

matalissa rakkispeitteisissä lahdissa.
Quantum Specialist Peter
Biedron Belly Dancer -katkovaappu: Isojen vieheiden sarjassa
esitellyn Tri Burnerin selkeä pikkuveli (38 g). Samat kulmikas olemus
ja neljä valittavissa olevaa vetopistettä ovat tässäkin. Vaikka värejä
meillä on käytettävissä vain kaksi
(koko valikoimassa kymmenkunta),
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ne ovat sattuneet parhaasta päästä, joten vaikea ainakaan etukäteen
on uskoa sisävesien kesähaukien
pystyvän tätä viehettä väistämään.
Storm Live Kickin’ Shad, Storm
Live Kickin’ Minnow ja SavageGear Soft 4play Swim&Jerk 13
cm -pehmovieheet: Pehmo-osastolla on aina ollut vilkasta, kun
Stormin pojat on päästetty tuotekehittelemään, mutta nyt tahtia
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on hiukan hellitetty takavuosista.
Särki-imitaatio Live Kickin Shad (42
g) on niin ilmielävä, että sen laittaa
yhtä helposti akvaarioon kuin pakkiin. Megamutu Live Kickin Minnnow (32 g) puolestaan sujahtanee
lähimmän petokalan suuhun, pisti sen sitten minne tahansa. Haastajaksi näille nostamme pehmo4-playsta 12-senttisen mallin (20
g), joka kärsii ehkä koossa hiukan,

G Rapalan Clackin’ Minnow CNM-11 (ylhäällä), Max Rap MXR17 ja
punamusta Clackin’ Rap CNR-9.

G Abu Garcia Rocket Jerk Suspending ja Rocket Popper.
H Salmo Sweeper.

Salmo Sliderin uudet värit sekä Westin Jerkin Intermediate (ylempi)
ja uppoava malli.

mutta joka syksyn koeuittojen perusteella pärjää uintikisoissa parhaiten.
Sölvkroken Panther Martin
20, SavageGear DP Spinner #5 ja
#6 ja Nils Master Bete SuurkalaLotto -lipat: Lähelle jo unohdettu
viehetyyppi lippa nosti viime kesän
kovilla helteillä selvästi profiiliaan
ja oli hetkittäin nimenomaan haukivieheenä aivan ylivoimainen. Jo
silloin hiukan uintiaikaa ehti saada
kuuluisan Panther Martinin suurkoko (25–26 g), joka on varustettu
näkyvällä fluorivärisellä rungolla ja
yksihaarakoukulla. SavageGearin
tuplalippainen ja hörhelöpyrstöinen malli (25/36 g) ja ennen kaikkea
Nilsulta tullut pätevän oloinen Suurkala-Lotto (22–23 g) haastavat maailmanmerkin kotimaan kesävesillä.

Rapala Clackin’ Rap CNR-9 ja
Clackin’ Minnow CNM-11 -kolinavaaput sekä Max Rap MXR17
-vaappu: Rapalan tuoteuutuudet
ovat maailmanlistalla aina merkkitapauksia. Tänä vuonna konsernin
ykköskärki on panostettu erityises-

LunkerManian S-Killereitä ja Swimming Raidereita.

ti Clackin-kolinamallistoon. Viimevuotisesta lämpimän veden kolinakoneesta Clackin Rapista on tehty
suurempi koko (34 g), joka alkaa
vihdoin olla selvää haukikaliiperia.
Muikkumallinen Clackin Minnow
(19 g) on kooltaan enempi kuha-

Uudet suspivärit
Suomeen
L Jo muutaman vuoden on Normarkilla ollut tapana tuoda vain
Suomeen muutama täysin oma
Suspi-jigin väri. Jos näillä erikoisuuksilla sitten on kaupallista tai
kalallista menestystä, niistä tehdään seuraavaksi vuodeksi uutuus
Stormin maailmanluetteloon.
Tämän vuoden Suomi-väreistä
kaksi on omaa käsialaani. Liikennevalo (koodi TL, puna-kelta-vihreä mustalla pohjalla) on tuttu
1990-luvun lopun erikoisvärisistä
ERÄ-Bombereista ja sitä ennen Kymijoen Korkeakosken suositusta
putkiperhomallista. Tässä tapauksessa fluorivärien vaikutelma on
omasta mielestä hiukan liian hallitseva, ja jos syksyn ajan protoa käytettyäni jotain muuttaisin, pistäisin
värillisten osien päälle pehmentämään ainakin mustan rasterin.
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G Stormin
Suspin uusiin
Suomi-väreihin
lukeutuvaan
”liikennevaloon”
viehättyi myös
lahna.
F Oranssivatsainen 2011
Suspi-uutuusväri
”psykorautu” sai
syksyllä koekalastuksessa tuta
haukien raivon
useammin kuin
toinen uutuus
”liikennevalo”.

sarjaa, mutta varmasti viehättää
jossain kohdassa vuotta muitakin
petokaloja. Ilman kolinaa edelliset
kaksi koettaa pistää ahtaalle poikkeuksellisen pitkä Max Rap (26 g),
joka ei ui aivan niin hienosti kuin
viimevuotinen malli, mutta ehkäpä
juuri siksi kalastaa paremmin.
Salmo Sweeper 12 cm ja 10
cm -pikkujerkit: Salmo Sweeper
oli viime vuonna mukana 17 cm
mallilla ja jo silloin vakuuttivat jerkin äärettömän helppo ja samalla
äärettömän tanakka uintikyky. Nyt
uutuuksina saadaan mukaan kaksi ”natiaista”, toinen 12-senttinen
(34–38 g) ja toinen vain 10-senttinen (19–21 g) pikkujerkki. Jos uintikyky on yhtään ison Sweeperin
luokkaa, näillä kahdella on kesä-

Toinen suunnittelemani väri
”psykorautu” (koodi AKO) lähti ajatuksesta, että lähes kaikkia kalalajeja on viehemaailmassa käytetty
esikuvana, mutta nieriää eli rautua ei useinkaan. Tätä miettiessäni
ja värin paperille suunnitellessani
en tiennyt, että ainakin Buster Jerkissä rautuväri oli juuri samaan aikaan pukattu ulos ja jonkin sortin
menestystäkin saanut kalavesillä.
Oman rautuni esikuvana toimi Käsivarren Kohpejärvestä saatu upea
yksilö.
Suspiraudun oranssi vatsa on värinä jotakuinkin kohdallaan, mutta
syvän vihreä selkä oli ainakin protossa kovin kalpea, ja punaisten
kontrastiraitojen olisi suonut olla
selvästi kookkaampia. Hyvä väri
kuitenkin, ainakin päätellen kalojen syksyn aikana antamasta palautteesta.
Kolmannesta eli haukiväristä
(PK) kokemuksia ei vielä ole.

kaloille sanansa sanottavana.
Abu Garcia Rocket Jerk Suspending -jerkki ja Rocket Popper
-pintaviehe: Abun viime vuoden
haukiuutuuksissa on ollut ilahduttavana piirteenä se, että siellä ei
kopioida ketään eikä mitään. Tosin
pintaviehe Rocket-popperi (18–19
g) on viehetyyppinä sellainen, että se väkisinkin muistuttaa muita poppereita, muutenhan viehe
ei viistäisi nykäyksessä pintaa ja
roiskisi pulputtaen vettä. Rocketpikkujerkki (47–48 g) on taas oma
luomuksensa, joka koeuitossa Messukeskuksessa ui juuri niin kuin ulkonäkö antoi olettaa, lyhyesti ja
eloisasti puikkien. Kokomustasta
upeasta tehdasväristä pistetään
tähän vielä bonusmaininta.
Westin Jerk 12 cm Sinking ja
12 cm Intermediate -pikkujerkit
sekä Salmo Slider 10S Sinking
-sliderjerkki: Jos muutama helposti uitettava ja aloittelijallekin
sopiva jerkkimalli sisävesille ja/tai
lämpimään vuodenaikaan pitää
nimetä, niin pienempi Westin (suspina 53 g, uppoavana 58 g) sekä
Salmo Slider 10-senttisenä uppoavana (47–48 g) ovat varmasti listan top-kolmosessa. Kumpikin on
mallina vanha tuttu, johon vain tälle kaudelle on pistetty uutta pakkelia pintaan.
LunkerMania Swimming Raider ja S-Killer -katkojerkit: Uusi tulokas on LunkerMania-nimen
tunnistava, silti susisuomalainen
(netti)paja. Kovin samanlaisia ainakin keskenään ja myös seuraavan kahden kanssa ovat vedessä
maanismaisesti kiemurtelevat katkomallit Swimming Raider (40 g) ja
S-Killer (46–48 g). Tuote-esitteessä
jälkimmäistä myydään jonkin sortin ykköstykkinä, mutta kestääkö kanto kärjessä loppuvuodesta,
kun myös nälkäistä kalaa laitetaan

Mukana myös

G Sebile Magic Swimmer Slow Sinking ja Storm Kickin’ Stick 16 Slow
Sinking
H Kesävieheistä kookkaimpia, Wataya 15 cm ja LunkerManian Chubby
Hunter.

samaan vesistöön?
Sebile Magic Swimmer Slow
Sinking ja Storm Kickin’ Stick 16
Slow Sinking -katkojerkit: Storm
Kickin Stick 16-senttisenä tuli suurella ryminällä ja varsin laajalla

värikartalla viime vuonna, mutta
poistui lopputuloksia laskettaessa
melko vähin äänin sivuovesta. Kalaa kyllä saatiin, mutta suuret ylivoiman hetket jäivät täysin puuttumaan. Tänä vuonna on kiintoisaa

Vuoden 2011 uutuusmalleja tai
värejä: Sölvkroken Paravan Trönderskjea, SavageGear Soft 4play
Swim&Jerk 9,5 cm (8,5 g), Rapala
Magnum CD-11 MAG (27 g), Rapala X-Rap Magnum Divebait XRMAG-10 (22 g), Rapala X-Rap Xtreme Action Slashbait SXR-12 (22
g), Rapala Dives-To DT-14 (22 g),
Jerk-It Hustler Shallow 130 (40 g),
Salmo Hornet 9F (35 g) Floating,
Kopsu Helmi-Kopsu (30 g), Jakki
Jakki Metalliuistin (25 g), Laxman
Siek-M Glapy 11 cm Suspending
(model 2010), Storm SWSB05
(”Pikku-Suspi”, model 2011),
Storm WSKS06 (”Pikku-Sirpa”),
Storm SWSB07 (”Iso Suspi”) ja
Storm WSKS08 (”Iso Sirpa”).

nähdä, kuinka aidosti uskottava
Kickin Stickin 2011 uutuusväri (41
g) pärjää koko viehegenren luonutta alkuperäistä Sebile Magic Swimmeriä (45 g) vastaan. Syksyn koekalastelun perusteella Sebile on
näistä kahdesta katkopalan verran
edellä, mutta kalat lasketaan yhteen vasta loppusyksystä.
LunkerMania Chubby Hunter
ja Motonet Wataya 15 cm -katkojerkit: Lomakauden vieheenä
kooltaan varsin suuriksi on laskettava LunkerManian hauska Chubby
Hunter -katkokala (54–55 g) sekä
Motonetin värikäs Wataya-nivelviehe pienemmässä koossaan (62
g). Normaalilla kesämökin kuistilta
tai rantasaunan pukeutumistilasta
löytyvällä virvelillä näitä kumpaakaan ei noin vain vippailla, vaan
heitot on tehtävä varovasti vavalla saattaen. Kesähaukia, suuriakin
viehättää lämpimässä vedessä todennäköisesti uinnillaan kumpikin,
mutta kumpi enemmän, se selviää
syksyyn mennessä.

Valmistajat ja maahantuojat
Aalto: Lasse Karjalainen, 0400 280 681; Aave: Veli Aartolahti, 041 441 0310; Abu: Pure Fishing Finland Oy, (09) 350 8080; Allun Ahne: Allan Harila, 040 723 4527; APK:
Ari Kivelä, 041 770 3513; Bete: Kalastuskolmio Oy, (03) 644 1220; Blue Fox: Normark Suomi Oy, (014) 820 711; Bomber: Ab Wiggler, Heikki Laurikainen, 040 584 6076;
Buster: Tampereen Kalastusväline Oy, (03) 223 9417; Chewron Worm: Eumer Finland Oy, 044 560 3120; DelalanDe: Kalastuskolmio Oy, Parola, (03) 644 1220; Diablo: Verkkokauppa Ultimatebaits.fi (lopettanut toiminnan); Dragon: Rento Trading Oy, 041 545 6524; Emi: Esa Minkkinen, 040 539 7743 ; Eumer: Eumer Finland Oy,
044 560 3120; Hansen: OPM Kalastustarvike Oy, (09) 279 0460; Helmi: Jukka Juvakka, 044 270 1051; I-Fish: Kalastuskolmio Oy, (03) 644 1220; Innovative Lures: Eloranta Oy, 0400 554 614; Jakki Painouistin: Santico Trading Oy, 040 530 6944; Janne Koiviston Black Eye: Ei tukkumyyntiä, ostettu yksityishenkilönä; Jerk-It: OPM
kalastustarvike Oy, (09) 279 0460; JigWobbler: Wake Fishing, 044 377 3733; Kapun Taimen: Kapun-Lohi Oy, 0400 469 902; Karpe: Pekka Kaartinen, 040 724 3246;
Kinetic: Fairpoint Outdoors A/S, Sami Risku, 0400 634 446; Kjelle Lundbergin Stalker: Ei maahantuontia, ostettu yksityishenkilönä; KN-Kuhis: Kimmo Nieminen,
040 708 8708; Kopsu: Inuse Oy, 040 810 6548; Kuha Jakki: Santico Trading Oy, 040 530 6944; Kuusamo: Kuusamon Uistin Oy, (08) 860 3400; Lauri Seleniuksen
Partasuti: Wobbleri Oy, (09) 665 001; LGH: LGH-Uistin Oy, Jarmo Rapala, 0500 715 050; Luhr Jensen: Normark Suomi Oy, (014) 820 711; Lunkermania: Fises Oy,
050 368 4301; Magic Minnow: Fairpoint, Sami Risku, 0400 634 446; Mann´s: Sölvkroken A/S, Jani Ollikainen, 040 522 3066; Master Fox: Kalastuskolmio Oy, (03)
644 1220; Moilasen vaaput: Martti Moilanen, 0400 386 131; MY-vaappu: Marko Ylitalo, 041 543 3430; Niksi-vieheet: Jorma Laihonen, (03) 442 2271; Nils Master:
Kalastuskolmio Oy, (03) 644 1220; Panther Martin: Jani Ollikainen, 045 126 9334; Paravan: Jani Ollikainen, 045 126 9334; Quantum: N.S.F. Nordic Sports Finland
Oy, (05) 884 8400; Rapala: Normark Suomi Oy, (014) 820 711; Relax: Ab Wiggler, Heikki Laurikainen, 040 584 6076; Riko: Riku Koskinen, 050 412 0705; ROTI: Timo
Romppainen, 045 131 0128; Salmo: Nordic Sports Finland Oy, (05) 884 8400; Savage Gear: OPM Kalastustarvike Oy, (09) 279 0460; Sebile: Pure Fishing Finland Oy,
(09) 350 8080; Siek-M: Rento Trading Oy, 041 545 6524; Spinning Tubefly: Eumer Oy, 044 560 3120; SPRO Sports Professionals: Ab Wiggler, Heikki Laurikainen,
040 584 6076; Storm: Normark Suomi Oy, (014) 820 711; Sölvkroken: Sölvkroken A/S, Jani Ollikainen, 040 522 3066; Tubeology: Rento Trading Oy, 041 545 6524;
Tuikkari: Islure Oy, 050 528 7433; Vesikko: Seppo Sihvonen, 0400 682 630; Vilse: Tommi Villman, 050 533 9029; Wataya: Motonet Oy, 0403 190 190; Westin: Fairpoint Outdoors A/S, Sami Risku, 0400 634 446; Wiggley-L: Wiggley-lures Kimmo Vertanen, 050 546 0787
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