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JANNE HÄMEENNIEMI

O
lemme asustaneet
noin 150 km Tukhol-
man pohjoispuolella
Grisslehamnissa
kun kalastamme

Ahvenanmerellä. Satamasta löy-
tyy useampi laituri joissa voi
yöpyä maksua vastaan. On myös
mahdollisuus saada sähköt jos
tarvitsee. Päivämaksuun kuulu-
vat myös suihkut ja vessat. Jos
on jotain unohtunut, päiväsai-
kaan satamassa on myös pieni
”yleis/ruoka-kauppa” auki ja mah-
dollisuus myös ostaa polttoai-
netta. Lauantaisin voit myös
nauttia tuoreista pullista aamu-
kahvin kanssa, sillä satamassa
on kesäisin markkinat joka lauan-
tai.

Vehkeet kuntoon
Reissuamme oli suunniteltu jo

lähes kuukauden verran kalaka-
verini Jarkon kanssa. Kokemuk-
sesta tiedämme, että kaikki pitää
olla kunnossa, jos lähetään vetä-
mään lohta merelle moneksi päi-
väksi. Vetopellit on käyty läpi,
huonot koukut vaihdettu, siimaa
on poistettu muutama metri joka
kelasta, ruokaa on suunniteltu
moneksi päiväksi ja myös ensi-
päivien sotasuunnitelmat on val-
misteltu. Olemme oppineet, että
jos vehkeet eivät ole kunnossa,
menee turhaa aikaa kalastuk-
sesta hukkaan. 

Neloistärppi
Reissuni alkoi kesäkuun toi-

sella viikolla. Olin töissä alkuvii-
kosta ja Jarkko päätti lähteä
yrittämään lohta ensipäivän ka-
verin kanssa ja näin ollen myös
kokeilemaan, että kaikki vehkeet
toimivat hyvin. Sain puhelun ilta-
päivällä, Jarkko kertoi että heillä
oli päässyt tuplatärppi, mutta ai-
koivat kuitenkin jatkaa kalastusta
vielä muutaman tunnin. Kun olin
ajelemassa Grisslehamniin,
Jarkko soitti uudelleen ja kertoi,
että he olivat päättäneet lopettaa
kalastuksen tältä päivältä ja olivat
lähdössä ajamaan kohti Grissle-
hamnia. Kysyin saaliista, mutta
kalastus oli ollut huono.

Kun saavuin paikalle, taulussa
riippui 4 lohta, ja pojat olivat otta-
massa kuvia. Jarkko oli siis nar-
rannut puhelimessa ja kertoi, että
he saivat 4 tärpin ja päättivät sen
jälkeen lähteä satamaan. Kalat
olivat kaikki 9-13+ kilon väliltä ja
olivat ottaneet takilasta 6 ja 12
metrin syvyydestä ”Hedelmäkori”
ja ”Ruotsin Popperi” -värisiin pel-
teihin. Kun pojat perkasivat kalat,
kävin täyttämässä kaikki polttoai-
nekanisterit jotta pystyimme yö-
pymään saarella seuraavan yön.
Illalla otimme perinteisen kaato-
ryypyn kaloille ja pari kaljaa
ennen kuin laitoimme nukku-
maan.  

Nousimme seuraavana aa-
muna aikaisin, ennen viittä ja
pääsimme laskemaan uistimet jo
ennen seitsemää. Kalapaikoille
on noin 25 kilometriä. Useimmi-
ten ollaan kahdestaan kalassa ja
”autopiluutin” puutteessa toinen
meistä saa istua ratin takana, kun
toinen laskee vehkeet veteen.
Pyydämme normaalisti 10-16 va-
valla ja kestää noin 45 minuuttia
kunnes kaikki vavat on viritetty. 

Kalastus oli tänä päivänä huo-
nompaa osaltamme, mutta
saimme kuitenkin yhden alle 10-
kiloisen ja kaksi tärppiä noin 14
tunnin aikana. Kuulimme lällä-
ristä  muutamasta suuremmasta
saaliista, mistä syvyydestä ne oli
tulleet ja millä väreillä.

Päätimme yöpyä saarella, jotta
pääsisimme vielä aikaisemmin
hyville paikoille seuraavana päi-

REIJO KALLUNKI

V
uosia sitten kerroin
Torniojoen lohivaap-
pujen tekijöistä.
Tuossa juttusarjassa
ei tietenkään tullut

kaikista kerrottua. Kuitenkin
nämä vaapuntekijät ovat pitäneet
pintansa markkinoilla ja ovat
edelleen tilastoissa kärkipaikoilla
ja muutaman uuden nuoremman
tekijänkin saannokset ovat osoit-
tautuneet mielenkiintoisiksi ja
laadukkaiksi saamapeleiksi. 

Viimeisimmässä  jutussani va-
apunteosta kerroin yleisesti
vaappujen valmistuksesta, mutta
pidättäydyin puuttumasta varsi-
naisten asiantuntijoiden, lohi-
vaappujen (taimen) tekijöiden
salaisuuksiin ja nikseihin. He
ovat spesialisteja, jopa guruja
alallaan ja heitä lienee parisen-
kymmentä Suomessa. Seuraa-
vassa on muutamia Tornionjoen
lohille tarkoitettuja saamapelejä
ensi kesälle.

Vuosikymmeniä asiaa itsekin
harrastaneena arvostan näiden
”pulikoiden” tekijöiden korkean
ammattitaitoa. Siihen vaaditaan
vähintään kymmenen vuoden
tieto ja kehittely. Vaapuntekijät
käyttävät satoja tunteja kesässä
kehittelyyn ja testaukseen. Nii-
den perusteella parannellaan ja
kehitellään uusia värejä ja mal-
leja seuraavaa kesää varten.
Siis, ne eivät ole ”se kun koh
vuolen”, vaan ne ovat vuosien
kehittelyn tulos. 

Näiden lohivaappujen kehitte-
lyssä on menty niin pitkälle, että
sitä voisi verrata formula-autojen
kehittelyyn. Vaapunvalmistajilla
on omia ”testisoutajia”, jotka tes-
taavat tuotteita kesän mittaan ja
kokemukset punnitaan talven ai-
kana. Uusia värejä, malleja ja eri-
laisilla painotuksilla on sitten
tarjolla markkinoille. Asiaan vih-
kiytyneenä sanoisin, että tämä on
mitä parhainta vapaanajankalas-
tamisen harrastuksen syventä-
mistä.

Mutta, mikä olisi kesän saa-
mapeli?

OLISIKO SE HOPE?
HoPe vaapun tekijältä Honka-

sen Petriltä, siis näiltä ”nuorilta
tekijöiltä” on ollut markkinoilla
kymmenkunta vuotta apassista
tehtyjä vaappuja. Petrillä on
markkinoilla kuutta eri mallia 4-
senttisestä 7,5 sentin mittaan
olevia vaappuja. Petri on myös
kehitellyt alkuperäisiä malleja
ajan kuluessa paremmiksi ja
2010 vuodelle kehitteli uuden
kuusisenttisen ”Loviohta” mallin.

Nuoren miehen, siis alle neli-
kymppisen vaapuntekijän vie-
heitä kulkeutuu saamamiesten
pakkeihin ja lisääntyvä kiinnostus
on huomattu. Ne ovatkin hyvä
ostos Torniojoen lohen saami-
seen.

Pitänee vielä mainita, että Pet-
rillä ei ole varsinaista ”testitallia”.
Kasvava kaveriporukka, Saitani-
van säätäjät, on ollut mukana ju-
tussa. Toinen merkittävä asia,
mitä hän halusi tähdentää, että
kaikki puusta tehdyt vaaput ovat
yksilöitä ja niitä tulee yrittää sää-
tää sen hyvin käyvän mallin mu-
kaan. Lisäksi hän huomauttaa
saman asian mitä itsekin, että
jopa vaapun keskikoukun lenkkiä
vääntämällä saa ehkä juuri sen
oikean liikkeen.

... JALE?
Leppäjärven Jani (Jale-

vaappu) kuuluu tähän samaan
nuorten vaapuntekijöiden kaar-
tiin.  Jani   ei  ole  pelkästään  va-
apuntekijä vaan mestarillinen
perhonsitojakin. Janin vaaput
edustavat sitä perinteistä lohi-
vaappuperinnettä. Hänellä on
markkinoilla neljä eri mallia mi-
toilla 40-75 mm.

Janin vaaput ovat lohen ja tai-
menen pyyntiin tarkoitettuja,
mutta ne soveltuvat myös heit-
tokalastukseen ja kuhan ja hau-
enpyyntiin. Jale-vaapuista löytyy
noin 60 eri väriä, mutta ”puna-
musta” on ollut viime vuosina
suosituin.

... WÄYLÄ?
Wäylä vaappu on ollut vuosi-

kausia merkkipulikka lohensouta-
jille, eikä syyttä. Se on
vuosikausia testattu ja kehitetty
vaappu jokaisen lohensoutajan
pakkiin.  Niin, tein siitä jutun sil-
loin viitisen vuotta sitten. Silloin
kerroin mm. W.S.O.P:stä ja Ojan-
perän Jormasta. Vaaput ovat ol-
leetkin viime vuosina sadoille
lohensoutajille hyvä saamapeli.
Joten uutta mallia ei ole tarvinnut
kehitellä.

Uutta Wäylä-vaapuissa kuiten-
kin on tälle vuodelle, että uudet
vaaput on sorvattu fuma-puusta.
Puulaji on tropiikissa yleinen ja
tullee tätä nykyä Afrikasta. Jor-
man mielestä puulaji on hiukan
kovempi kuin balsa mutta tasala-
atuisempi painon suhteen. Asiak-
kaat olivat kertoneet, että siinä on
tasaisempi käynti. Fuma-runkoi-
set vaaput ovat lähinnä 70 E mal-
lia ja kun ne toimivat hyvin, niin
niitä on sitten tehty tälle kesälle.

Wäylä-vaapulta ei tule uutta
mallia tälle kesälle, mutta viisi
uutta väriä edellisen kesän testa-
uksien perusteella ja uudet värit
ovat 133,143,146,148 ja 150 en-
tisten joukkoon. Niin, olisivatko
ne vanhemmatkaan värit menet-
täneet lohien mieltymyksen. Jor-
malla on mielipide, että vaapun
liike on se merkittävin tekijä, mikä
saa lohen käymään kiinni viehee-
seen. Olen helposti yhtymässä
ajatukseen, sillä vaapuilla on
saatu isojakin kaloja.

...KIRAKKA?
Kirakka-vaapun teko on jo toi-

sessa polvessa Pellossa. Kysei-
sestä sukupolven vaihdoksesta
tein jutun joskus viitisen vuotta
sitten tähän lehteen. Perinne kui-
tenkin jatkuu pojan Pentti (Bengt)
Nousiaisen toimesta edelleen ja
vieläpä uuden mallin tuomisella
markkinoille. Toki sitä oli viime
kesänäkin joillain testissä ja tu-
lokset olivat rohkaisevia. ”Olisiko
ollut tallin kehittelyn tuloksia”?
No, näihin netti-, twitter ja face-
book -juttuihin en ota kantaa
tässä vaiheessa, mutta palataan
asiaan tuonnempana jutussa.
Asia ei liity mitenkään Kirakkaan.

No, niin Pentiltä tuli uusi pu-
likka ja siitäpä sain naamat vas-
takkain keskustella ja kuulla
uudesta mallista. Uutuudelle ei
ollut vielä varsinaista nimeä
koska se oli kehitetty viime kesän
kokeiluna, joten sen nimi on lyhy-
esti 012. Runko on apassia kuten
muissakin Kirakka -vaapuissa.
Mittaa vaapulla on 6 senttiä  ja
vatsapuolelta  leveäprofiilinen ja
tarkoituksena saada siihen oma
hiukan leijaavan hakeva liike.

Kirakalla ovat vanhat hyvät
mallit Körmy, Pätkä ja Mammakin

Saamapelejä Tornionjoelle
tuotannossa. Miksipä ei, kun ovat
kalastavia pelejä edelleen. Uusia
värejä on mallistoon tullut vanhan
väriskaalan lisäksi. Niistä mainit-
takoon jo legendat * parsinlankku
ja  *kommunisti värit,  jotka toi en-
simmäisenä tietoisuuteen JAN-
vaapun tekijä Jouko Niemivaara.
Värityksiä on tapaillut UF:n tekijä,
Unto Friman. Kyseisistä väreistä
on lukuisia muitakin variaatioita
vuosia tehty. Parsinlankun uusi
värivariaatio on sitten tässä 012
mallin Kirakassa.

...HIRVAS ISOLLE 
Rovaniemeläisen Tapio Hir-

vaskosken ”Hirvas-vaaput” ovat
olleet tilastoissa vuosikausia niitä
suosituimpia vieheitä ja parina
vuotena niillä on saatu Muonion-
joen lohiviikkojen voittokalat ja
muitakin hyviä sijoituksia. Voittok-
alat ovat olleetkin noin parikymp-
pisiä. Kelpaavat ne
pienemmillekin lohille, mitä Pel-
lon Kalakerhon saalistilastoja
seuraavat voivat huomioida.

Tapiolta ei ole tulossa uusia
malleja, koska vanhat hyvät mm.
”puikkari” toimii hyvin ja muutkin
mallit. Voisi sanoa, että Hirvakset
ovat sitä parasta ja aikansa pitä-

vää kalustoa. Hirvaksia voi muu-
ten saada puisiin hienoihin rasi-
oihin pakattuna lahjaksi
kavereille.

Sopii myös pohtia, että kelpai-
sivatko nämä saamapelit myös
muilla vesillä. Niin vaikka tekijät
ovat suunnitelleet pulikkansa
lohen soutupyyntiin, niin voin
sanoa, että ne toimivat myös si-
sävesillä ja merellä. Olen joskus
sanonut, että jos meillä olisi sa-
manlaiset    markkinat   kuin Poh-
jois-Amerikassa,   näiden
vaapuntekijöiden ei tarvitsisi
tehdä muuta ansiotyötä, kuin
vaan tehtailla vaappujaan.

TEKIJÄN SANA...
Noissa haastatteluissa ei voi-

nut ohittaa lohenkalastuksen
viime käänteitä. Päällimmäisiä
asioita oli koukkukielto veruk-
keena taimenen suojeleminen.
Poikkeuksetta jokainen vaapu-
ntekijä paheksui päätöstä ja pe-
rustelivat asiaa hyvin
asiantuntevasti, koska he ja ka-
verit ovat joella läpi kesän.

Jorma sanoi sen, että jos ka-
lastaja ei tunne taimenta veteen,
niin ei tunne sitä veneessäkään.
Tänne saakka pääsevät taimenet

ovat yleensä parikiloista ja kerran
kesässä yksi viisikiloinen Pienet
lohet ja taimenet otetaan yleensä
yhden käden haavilla venee-
seen.

Sen sijaan Jorma varoitteli,
että alkukesästä kylmän veden ja
kovan virtauksen aikana jonkun
yli viisitoistakiloisen lohen saami-
nen haavilla on jopa ammattilai-
sen vaikea saada veneeseen.
Ensikertalaisista joku ui virrassa,
jos kahdenkäden haavilla yrittää
vapa toisessa kädessä saada
kalan haaviin.

Heidän mielestään on ihmeel-
listä ylipäänsä koko meritaime-
nen pyyntikielto Tornionjoelle.
Kemijoki-suussa sitä saa kalas-
taa aivan luvallisesti. Muutama
päivä sitten kävi Seilolan Ville,
Muuras-vaapun tekijä ja kertoi,
että hän kävi soutamassa Kemi-
jokisuusta (voimalaitoksen alta)
pari taimenta. Eli niitä luvallisia
taimenia.

Tässä jutussa mainitut vaapu-
ntekijät paheksuvat myös viime
kesän ”tallitestaukset”. Viime
kesän saalistilastoissa on ilmen-
nyt samalle päivälle samojen
henkilöiden ilmoittamia kaloja.
Kuitenkin yhteislupa sallii vain
yhden lohikalan saamisen sa-
malle vuorokaudelle, ja se on
ollut myös saalistilastoinnin pe-
rusajatus. Sinne ei hyväksytä ns.
CR (catch and release) kaloja,
sillä kuka ne todistaa saaduksi.
Eräät vaapunvalmistajat (tallit)
ovat listanneet samalle päivälle
useita lohia saadakseen tilastoi-
hin suosiota edustamalleen va-
apulle.

Saalistilastoihin kuuluu ilmoit-
taa vain yksi saaliiksi otettu kala.
Saalistilastointi perustuu joesta
saatuun saaliiseen, eikä ”CR-
kalat” palvele millään muotoa jo-
esta saatua kalamäärää. Tästä
on tehty yhteinen päätös tilas-
tointipisteissä. Oman vaappu-
merkin markkinointi päästettyjen
kalojen määrällä ei toimi tänä ke-
sänä.

Koko tilastoinnin uskottavuu-
delta menee pohja pois jos nämä
tilastoidaan.

Parsinlankku  on perinteinen
vaapunvärin   nimitys,   jonka  on
tuonut   tietoisuuteen  JAN -va-
apun tekijä Jouko Niemivaara ai-
koinaan. Vaapun selkäväri on
vaalean ruskea. Väri on ollut ylei-
nen  lattianlankkujen ja rappujen
väri, mistä nimi johtuu. 

Vaapun kyljet ovat suomukuvi-
oiset puna/kelta väriset ja ala-
puoli kirkkaan keltainen tai
kullanvärinen. Värityksestä on lu-
kuisia variaatioita. 

Komministi on myös perintei-
nen vaapun värin nimitys, eli
Jouko Niemivaaran kehittelemä
väritys vaappuihin. Selkä on
syvän sammaleen vihreä. Kyljet
tummanpunaiset ja keltainen
vatsa ja pää musta, josta valkeat
silmät hyvin erottuvat. Myös tästä
värityksestä on lukuisia variaati-
oita.

Fuma  on  uusi  puulaji vaapu-
ntekijöille. Sitä on ollut markki-
noilla muutama vuosi sitten.
Puulaji kasvaa tropiikissa ja kai
Suomeen tuleva puu on peräisin
Afrikasta. Puusta kokemuksia
olen saanut vaapuntekijöiltä vain
Jormalta. Hän kertoi, että puuai-
nes on ehkä tasalaatuisempaa
kuin balsa ja hiukan painavam-
paa. Puuaines on yhtä haurasta
kuin balsa. Toimii  raaka-aineena
hyvin.

W.S.O.P. värejä kesälle.

Jale 2013.

Kirakan uusi malli 012 
Parsilankku (ylinnä)

Hopen uusia kesän ottivärejä.

Hopen loviohtia.

Hirvaksen puikkareita.
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