
SIIMAN VALINTA, PUOLAAMINEN JA SOLMUT

Käytä aina laadukasta siimaa, sillä se on ainoa yhteytesi kelasta kalaan. Esimerkiksi Rapala-
siimoissa on ilmoitettu todellinen mitattavissa oleva vetolujuus (esim. 5,5 kg). Heittopituuden
ja pyytävyyden kannalta kannattaa valita mahdollisimman ohut siima, joka soveltuu käyttöösi.
Kivikkoisilla koskilla ja vetouistelussa kannattaa huomioida myös hankauksen- ja
kulutuksenkestävyys. Siimoja on kahta perustyyppiä: monofiilisiimat ja kuitusiimat.

Monofiilisiimat

Monofiilisiimoja on huokeista yleissiimoista aina erikoissiimoihin. Hyvä
valinta yleissiimaksi on Rapala Finesse, joka on myös Erä-lehden
testivoittaja. Väreinä kirkas tai keltainen.
Vetouistelussa käytetään yleensä monofiilisiimoja. Keltainen väri näkyy
veneessä puuhattaessa kirkasta siimaa paremmin, mutta parhaat siimat
ovat veden alla lähes näkymättömiä, esimerkiksi Storm Yellow Thunder
1000 m. Tällä reippaalla pituudella täyttää 3-4 kelan puolat. Suomessa
sisävesillä yleiskäyttöön soveltuva siiman paksuus on 0,35 mm ja
merialueella 0,40-0,45 mm.

Kuitusiimat

Kuitusiimat ovat kalliimpia kuin monofiilisiimat. Kuitusiimojen etuina on mm.
- erittäin pieni venymä (tuntuma vieheeseen paranee)
- suurempi vetokestävyys (voit käyttää ohuempia siimoja jolloin heitettävyys 
paranee)
- parempi UV-kesto (eli siima ei vanhene niin nopeasti kuin monofiilisiimat)

Kuitusiimat ovat käytännössä syrjäyttäneet monofiilisiimat jigikalastuksessa hyvän
viehetuntumansa ansiosta. Ahvenen ja kuhan jigaukseen yleispaksuutena soveltuu
0,12-0,15 mm kuitusiimat. Kuitusiimaksi suosittelemme Rapala Titanium Braid -siimaa.

Kelan siimakapasiteetti eli kuinka paljon siimaa suurinpiirtein mahtuu kelalle:
- haspelikelat: katso puolassa olevasta taulukosta (esim. 0,30 mm - 175 m).
- hyrräkelat: katso kelassa olevat merkinnät

Siiman puolaaminen haspelikelalle

- kiinnitä kela vapaan
- vie siima vaparenkaiden läpi alkaen kärkirenkaasta
- käännä kelan siimasanka auki-asentoon
- kiinnitä siima puolaan puolasolmulla
- aseta siimarullan etiketti vapaa/kela kohti
- kelaa siima puolalle kammesta kiertäen

Älä puolaa siimaa liikaa, sillä se aiheuttaa sotkuja heitettäessä.
Haspelikelan puolalle kannattaa jättää noin 2,5 mm tyhjää tilaa.
Jos puolaat siimaa liian vähän, heittopituudet lyhenevät.

Siiman puolaaminen
hyrräkelalle

- kiinnitä kela vapaan
- vie siima vaparenkaiden läpi alkaen kärkirenkaasta
- vie siima läpi hyrräkelan siimanohjaimen läpi

(mikäli kelassa on sellainen)
- kiinnitä siima puolaan puolasolmulla
- paina esim. kynä siimapuolan keskiön läpi siten että siimarulla 
pyörii vapaasti kynän toimiessa akselina
- puolaa siima

VAVAT

Shimano-vapoihin on merkitty
heittopainosuositus eli minkä
painoisia vieheitä vavalla on
hyvä heittää.

puolasolmu

esim.
Catana AX 240M 10...30 g tarkoittaa
- Catana AX = vavan nimi
- 240 = vavan pituus (240 cm)
- M 10...30 g = Medium toiminto,

viehepainosuositus 10...30 g

Luonnollisesti voit heittää vavalla
alle 10 g vieheitä sekä jonkin verran
yli 30 g vieheitä mutta vapa toimii
parhaiten 10...30 g painoisilla
vieheillä.

VAPA/KELA-YHDISTELMÄT

Jotta yhdistelmä toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, pitää vavan ja kelan olla
oikeantyyppiset ja -kokoiset.

Tässä esimerkkejä suomalaisista kalastustilanteista ja välineluokituksista:

- koskikalastus: vavan pituus: 165...210 cm, viehepainosuositus 3...15 g tai 10...30 g,
kelakokoluokka 1000...2500

- yleiskalastus: vavan pituus 210...240 cm, viehepainosuositus 10...30 g tai 15...40 g.
kelakokoluokka 1500...4000.

- haukipainotteinen yleiskalastus: vavan pituus 240...270 cm, viehepainosuositus 15...40 g
tai 20...50 g, kelakokoluokka 2500...4000

- UL (ultra light) -kalastus: vavan pituus 140...180 cm, viehepainosuositus 1...8 g tai 2...15 g,
kelakokoluokka 500...1000

- meritaimenen kalastus: vavan pituus 240...300 cm, viehepainosuositus 5...20 g tai 10...40 g,
kelakokoluokka 2000...4000

- merihauen kalastus: vavan pituus 240...270 cm, viehepianosuositus 20...50 g tai järeämpi,
kelakokoluokka 3000...4000

- teleskooppi- ja matkavapoja on saatavissa eri luokkiin. Etuna näissä on pieni kuljetuskoko.
- lohen heittokalastus: vavan pituus 270...330 cm, viehepainosuositus 10...40 g tai järeämpi,

kelakokoluokka 4000... 8000 kalan koosta riippuen
- jigaus (kuha, ahven): vavan pituus 180...200 m, viehepainosuositus 10...40 g,

kelakokoluokka 1000...2500
- vetouistelu: vetouistelu- ja takilavavat, hyrräkelat

VINKKEJÄ VIEHEKALASTAJALLE!

Lusikka- ja lippauistimia käyttäessäsi kannattaa käyttää lukkolei-
karia siiman kiertymisen estämiseen ja vieheen vaihtoa helpotta-
maan. Jigit ja vaaput eivät kierrä siimaa, mutta myös niiden
kanssa voit käyttää lukkoleikaria. Lukkoleikarin kiinnittämiseen
on useita eri solmuja. Ohessa esitelty Rapala-solmu ja Uni-solmu.
Jos käytät pieniä tai herkkäuintisia vaappuja (esim. Rapala
Original), suosittelemme että sidot vaapun suoraan siimaan ilman
lukkoleikaria mahdollisimman pyytävän uinnin varmistamiseksi
(huomaa että solmuun jätetään siimalenkki, eikä sitä kiristetä
tiukasti vaapun vetolenkkiin kiinni - katso Rapala-solmu).

Rapala-solmu Uni-solmu



HEITTÄMINEN LIIPASIMELLA
VARUSTETULLA HYRRÄKELALLA
- tartu vapaan siten että hyrräkela on vavan yläpuolella. Heittokätesi etusormi

kiertyy vavan sormituen ympärille ja peukalo asettuu kelan takaosassa 
olevan liipasimen päälle

- paina liipasinta heittokätesi peukalolla, jolloin kela virittyy heittovalmiuteen
- vapauta siimaa tarvittaessa sen verran kelalta että viehe roikkuu noin 30 

cm vavan kärkirenkaasta
- tarkasta että takanasi on riittävästi tilaa heittoa varten ja vie vapa olkasi yli

takayläviistoon
- vie vapa nopeasti eteen vapauttaen siima (eli oikaisemalla etusormesi jonka

varassa siima lepää) etuyläviistossa asennossa
- riippuen kelan heittojarrun säädöstä, tuulen suunnasta, viehepainosta ja 

heittotyylistäsi - saattaa olla tarvetta rajoittaa puolan pyörimisnopeutta 
vapakätesi peukalolla. Siima ei saa irrota puolalta hallitsemattomasti jolloin
seurauksena on sotku.

- anna vieheen lentää veteen saakka, tarvittaessa voit rajoittaa peukalollasi
siiman purkautumista

- aloita kelaus vieheen osuessa veteen tai anna uppoavan vieheen vajota 
haluamaasi syvyyteen ja aloita kelaus kammesta kääntäen

VIEHEET

Vieheitä on tuhansia ja tuhansia
erilaisia. Mitä niistä sinä tarvitset?
Aiheesta on kirjoitettu paljon ja tässä
muutamia vinkkejä.

HAUKI

Hauki on petokala, joka saattaa iskeä mihin uistimeen tahansa.
Parhaiten saalista saadaan kuitenkin varsinaisilla haukiuistimilla.
Vaappujen koot ovat yleensä 10 cm...18 cm ja lusikoiden pituudet
7 cm:stä alkaen. Kokeilemisen arvoisia ovat paikat, jotka antavat
hauelle näkösuojaa (ruovikonreunat sekä ruovikkojen sisällä
olevat aukokohdat, syvyydeltään vaihtelevat pohjanmuodot,
kivikot, jne.).

- Rapala Minnow Spoon -lusikkauistinon Suomen myydyin
viehe ja Erä-lehden testivoittaja. Se on ns. kevennetty lusikkauistin
eli sen uppoamisnopeus on hitaampi kuin perinteisillä metalliuis-
timilla. Erityisesti ruohikkosuojattu Minnow Spoon Weedless
on oikea ottipeli hauelle. Heitä, anna vieheen vajota riittävän
syvälle (voit antaa Minnow Spoonin vajota pohjaan asti, koska
se on ruohikkosuojattu), kelaa rauhallisesti, pidä taukoja kelauk-
sessa (pidä siima riittävän tiukalla että tunnet kalan tärpin ja
pystyt tekemään tartutusvedon). Kokeile myös isoa Minnow
Spoon Magnumia, joka on 10 cm pituinen.
- Rapala Magnum -vaappu on Suomen sisävesihaukitilaston
ykkösviehe. Rapala Magnumeita on useita eri kokoja sekä
uppoavana että kelluvana versiona. Uppoaviin versioihin käytetään
countdown -tekniikkaa: heitä ja kun viehe osuu veteen, aloita
sekunttien laskenta, Magnum uppoaa noin puoli metriä sekun-
nissa. Eli mikäli haluat saada vieheesi 3 m syvyyteen, anna
vieheen upota 6 sekuntia ja aloita vaihteleva kelaus.
- Storm Swim Bait Shad -kalajigi, kuten suurin osa Storm-
jigeistä, on kalastusvalmis eli siinä on pehmytmuovisen rungon
sisällä valmiina koukku ja paino. Koska Swim Bait Shadin koukku
on selkäpuolella, viehettä voikin uittaa pomputtamalla sitä
pohjassa. Luonnollisesti voit uittaa sitä myös pohjan yläpuolella
tai välivedessä nostamalla vavan kärkeä ylemmäs, lyhentämällä
vajotuksia ja kelaamalla hieman nopeammin.

Vinkki: Hauen kalastuksessa kannattaa käyttää peruketta
(pituus yleensä 15...30 cm). Tämä estää hauen teräviä ham-
paita katkaisemasta siimaa.

AHVEN

Ahven on kansalliskalamme ja sitä tapaa suurim-
masta osasta vesistöistämme samoin kuin haukea-
kin. Ahvenelle maistuvat pienet vaaput (2 cm...7
cm) ja lipat.

- BlueFox Vibrax -lipoissa on siimankiertymistä
ehkäisevä rakenne. Koot 2...3 ovat ahvenelle sopi-
via. Muista elävöitää uintia myös näitä heittäessäsi.
- Rapalan vaapuista ahvenelle maistuvat pienessä
koossa erityisesti Rapala Shad Rap (Shallow tai
Deep), FatRap sekä Mini Fat Rap.
- Storm WiggleWartissa on ahventa houkuttava
raju potku
Varsinkin vaaput soveltuvat sekä heittokalastukseen
että vetouisteluun. Näillä vieheillä saatat saada
myös taimenen, jos sellaista kalapaikoillasi esiintyy.

KUHA

Kuha on erinomainen ruokakala, jota merellä ja
jokisuistoissa pyydetään jigeillä. Lisäksi merellä ja
järvillä vetouistelu kesän lämpiminä öinä on suosittu
harrastus. Jos kesänviettopaikkasi lähellä on järvi,
jossa on kuhaa, käy kokeilemassa kalaonneasi.

- Kuhan kalastuksen klassikoksi on mudostunut
Rapala TailDancer -balsavaappu! Kokeile vaikkapa
keltafosforiselkäistä SFC-väriä tai siniselkää (B).
- Stormin valikoimassa kuhakone vailla vertaa on
Storm ThunderCrank -vaappu sekä syväuintiset
DeepThunderStick -vaaput.
- Storm SoftShad on puoliksi jigi ja puoliksi vaappu.
Tämä viehe on ollut todellinen uutuus kuhankalas-
tukseen !
- Storm-jigeistä Swim Bait Shad -kalajigi, Swim
Bait Curl Tail -sirppipyrstö sekä toukkajigit sovel-
tuvat erinomaisesti kuhan jigaamiseen.

TAIMEN

Taimenen kalastus järvillä on yleensä vetouis-
telua. Käytetyimmät viehetyypit ovat vaaput
ja lusikat. Parhaat saaliit saadaan pintavesien
ollessa viileitä jolloin taimenet nousevat jopa
aivan pintaveteen. Lämpimän veden aikaan
tarvitaan lisäpainoja tai muita apuvälineitä
joilla vieheet saadaan syvälle.

- Kokeile herkkäuintisia balsa-vaappuja kuten
Rapala Originalia tai Rapala Jointedia. Myös
Storm ThunderStick ja Storm Hot 'n Tot
ovat taimenen mieleen.
- Koskitaimenen kalastaminen on taas heitto-
kalastusta. Blue Fox TroutQuiver- ja Inkoo-
lusikat ovat peruskalustoa. Vaapuista kannat-
taa valita uppoava ja pitkäheittoinen Rapala
Countdown -vaappu (koot 5 cm, 7 cm) ja
Rapala kelluva TeamEsko -vaappu. Väreista
mukaan vaikkapa Rapalan klassikkovärit pu-
nainen ambulanssi (GFR), kirjolohi (RT) ja
sininen (B). Myös Storm Ripping Shad -jigi,
joka on varustettu selkä- ja mahakoukulla, on
oiva viehe taimenen koskikalastukseen.
- Merellä taimenen heittokalastuksessa luot-
topelejä ovat BlueFox TroutQuiver -lusikka
ja BlueFox Shallow Wobbler, joka on uinti-
levytön rannikkovaappu sekä luonnollisesti
pitkäheittoinen Rapala LongCasting -vaappu.

HEITTÄMINEN HASPELIKELALLA
- ota vapa käteen siten, että kela on vavan alapuolella ja kelan jalka on etu- ja

keskisormesi välissä
- koukkaa siima vavasta pitelevän käden etusormella vavan etukahvan ja sormesi 

väliin
- käännä siimasanka auki-asentoon toisella kädelläsi
- vapauta siimaa tarvittaessa sen verran kelalta että viehe roikkuu noin 30 cm vavan 

kärkirenkaasta
- tarkasta että takanasi on riittävästi tilaa heittoa varten ja vie vapa olkasi yli takayläviistoon
- vie vapa nopeasti eteen vapauttaen siima (eli oikaisemalla etusormesi jonka varassa

siima lepää) etuyläviistossa asennossa
- anna vieheen lentää veteen saakka (voit tarvittaessa rajoittaa heiton pituutta jarruttamalla

siiman purkautumista puolalta varovasti etusormellasi puolan reunaa vasten)
- aloita kelaus vieheen osuessa veteen tai anna uppoavan vieheen vajota haluamaasi

syvyyteen ja aloita kelaus kääntämällä kelan kammesta, jolloin siimasanka kääntyy 
takaisin kelausasentoon (vaihtoehtoisesti voit kääntää ensin siimasangan käsin 
kelausasentoon ja aloittaa kelaus vasta tämän jälkeen)

HEITTÄMINEN QUICK FIRE -SORMISANGALLA
VARUSTETULLA KELALLA

- ota vapa käteen siten, että kela on vavan alapuolella ja kelan jalka on etu- ja 
keskisormesi välissä

- pyöräytä kelan puolaa siten että sormisanka on puolan yläpuolella
- vedä vapakätesi etusormellasi sormisangasta (tällöin kela virittyy heittovalmiuteen

sekä siima on automaattisesti sormisangan ja etusormesi välissä)
- vapauta siimaa tarvittaessa sen verran kelalta että viehe roikkuu noin 30 cm vavan

kärkirenkaasta
- tarkasta että takanasi on riittävästi tilaa heittoa varten ja vie vapa olkasi yli 

takayläviistoon
- vie vapa nopeasti eteen vapauttaen siima (eli oikaisemalla etusormesi jonka varassa

siima lepää) etuyläviistossa asennossa
- anna vieheen lentää veteen saakka (voit tarvittaessa rajoittaa heiton pituutta 

jarruttamalla siiman purkautumista puolalata varovasti etusormellasi puolan reunaa
vasten)

- aloita kelaus vieheen osuessa veteen tai anna uppoavan vieheen vajota haluamaasi
syvyyteen ja aloita kelaus kääntämällä kelan kammesta, jolloin siimasanka kääntyy
takaisin kelausasentoon (vaihtoehtoisesti voit kääntää ensin siimasangan käsin 
kelausasentoon ja aloittaa kelauksen vasta tämän jälkeen)

Suosittelemme helppoheittoista sormisangalla varustettua haspelikelaa
aloittelijoille, junioreille ja heittämisen helppoutta arvostaville kalastajille!

NIKSEJÄ KALASTUKSEEN

- Hanki oikein mitoitetut välineet. Käytä riittävän kevyitä välineitä. Liian raskaat
kelat, liian jäykkä vapa ja liian paksu siima vievät kalastuksen nautittavuuden.

- Käytä riittävän laadukkaita tuotteita. Kun elämäsi kala on kiinni, sitä ei 
kannata menettää välineiden vuoksi. Laadukkaat tuotteet tunnistat 
tuotemerkistä (esim. Rapala, Shimano, jne.) Myös kelojen ja vapojen takuu
kertoo välineiden laadusta.

- Elävöitä vieheen uintia. Pidä kelauksessa taukoja, tee vavalla silloin tällöin
pieniä nypäyksiä. Verrattuna tasaiseen kelaukseen saat enemmän kalaa!

- Käytä viehettä ,jolla pääset samaan vesikerrokseen (syvyyteen), jossa kalat
ovat. Esimerkiksi jos kalapaikallasi on vettä 6 m ja kalat ovat pohjan 
tuntumassa, et todennäköisesti saa kalaa pintavieheellä.

- Opettele tuntemaan kalavetesi. Kokemuksen myötä opit tuntemaan alueet
joissa kalat viihtyvät eri vuodenaikoina ja saalismääräsi kasvaa

- Opettele käsittelemään kaloja (kolkkaaminen, verestys, ruuanlaitto, kalan
vapauttaminen, jne.)

- Älä pyydä kalaa enemmän kuin voit käyttää ruuaksi. Jos haluat jatkaa 
kalastusta, vapauta vahingoittumattomat kalat.

Kireitä Siimoja!


